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Nordstjernen
Klarest af alle stjerner er Nordstjernen. Som et lysende punkt på himlen har den skinnet i
millioner af år og vist vej i en foranderlig verden. Altid til stede. Altid i syne.
På samme måde skal det nye børne- og ungdomspsykiatriske center være til stede for børn,
unge og deres forældre, der kæmper med psykisk sygdom. En ledestjerne af tryghed og
faglighed, der støtter patienter og pårørende i at finde deres egen vej. Derfor skal det nye
hospitalsbyggeri hedde Nordstjernen.
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Region Hovedstaden er børnenes region. Flere og flere danskere vælger at bosætte sig

og stifte familie her, hvor der er gode forudsætninger for et godt liv. Adgang til naturen,
kulturtilbud, gode jobmuligheder og et stærkt sundhedsvæsen. Vi forventer, at der i

2025 vil være ikke mindre end 23.000 flere børn i regionen end i dag. Det er en rigtig
positiv udvikling!

Regionsrådet ønsker at styrke rammerne for, at alle børn får et godt og sundt liv. Det

betyder bl.a. tryghed og fleksibilitet i behandlingen af børn med akut sygdom, og det
betyder hurtig adgang til udredning og behandling af høj kvalitet.

Det gælder ikke mindst for børn og unge med psykiske lidelser. I 2010 var der 21.047 børn
og unge med udviklingsforstyrrelser og psykiatriske diagnoser i Danmark – i 2015 var der
30.383. Det er en stigning på hele 44 procent. Vi ved ikke præcis, hvorfor flere og flere børn
og unge oplever psykisk mistrivsel, men vi har et ansvar for at give den bedste behandling.
Derfor har Regionsrådet i de senere år investeret i at styrke børne- og ungdomspsykiatrien,
så vi bliver i stand til at følge med behovet. Vi skal kunne udrede og behandle flere efter
de nyeste metoder, hvor barnets og den unges egen recovery er i centrum, og hvor
inddragelsen af familie og netværk samt velkoordinerede overgange mellem region og
kommune integreres i forløbet.
Vi må dog erkende, at børne- og ungdomspsykiatrien i dag er vokset ud af sine fysiske
rammer og ikke længere har de rette forudsætninger, der skal til for at kunne sætte barnet
og den unge i centrum. Centeret bor i dag for spredt og i for trange bygninger, der ikke
tilgodeser familien og de nyeste terapeutiske metoder. Da Regionsrådet i 2018 satte gang i
en analyse af muligheder og behov for et nyt børne- og ungdomspsykiatrisk byggeri, skete
det med en ambition om at realisere en ny hospitalsfunktion skræddersyet til at rumme
børn, unge og familier ramt af psykisk sygdom med alt, hvad det indebærer.
Jeg er derfor utrolig glad for denne vision, som bygger på grundig analyse af input fra
flere end 100 børn, unge, forældre og medarbejdere i psykiatrien. Visionen udgør et stærkt
fundament for at tegne og opføre et hospitalsbyggeri, der skal rumme meget mere end
vægge og gulve – nemlig tryghed, faglighed og sammenhæng for alle dem, der skal
arbejde eller behandles i børne- og ungdomspsykiatrien.
Med denne vision inviterer vi samtidig partnere med ombord, som er interesseret i at
bidrage til at løse et af Danmarks store og mest komplekse samfundsproblemer – psykisk
mistrivsel hos børn og unge. Vi tror på, at partnerskaber mellem de offentlige tilbud,
private aktører og civilsamfundet rummer de mest lovende perspektiver. Vi ser meget frem
til at udvikle børnenes region sammen med jer – også i psykiatrien!

XXX
XXX
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Flere og flere danske børn og unge rammes af psykisk

gør det svært at fremme de bedste relationer mellem

sygdom. I 2010 var der 21.047 børn og unge med udvik

børnene, deres familier og medarbejderne. Og samtidig er

lingsforstyrrelser og psykiatriske diagnoser, i 2015 var

det en udfordring at skærme patienter med særlige behov,

der 30.383. Det er en stigning på hele 44 procent.

voldsom eller selvskadende adfærd, fordi lokalerne ikke
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er beregnet til at tage de hensyn.

Sygdomme som ADHD, autisme, bipolare lidelser, spiseforstyrrelser, depression, skizofreni og tvangslidelser

Vores vision for fremtidens Børne- og Ungdomspsykiatrisk

(OCD) bliver en del af mange familiers hverdag. Selvom vi

Center, BUC, kan ikke indfries i de eksisterende hospitals

ikke kender alle årsager og sammenhænge, kender vi

bygninger. Vi skal gribe muligheden for at skabe noget

konsekvenserne. Vi skal forberede os på flere børn og

særligt, der ikke er set før, og som vil være med til at løfte

unge med behov for psykiatrisk behandling i fremtiden.

børne- og ungdomspsykiatrien ind i en ny virkelighed.
Det kalder på en ekstraordinær indsats, men vi har gjort
vores hjemmearbejde sammen med brugerne, så vi ved

UDVIKLINGEN ER PÅ VEJ TIL AT OVERHALE OS

godt, hvordan vi vil gribe det an.

Familiernes forventninger og den faglige udvikling er i
bevægelse. Der er brug for, at vi gentænker måden, vi

anderledes med bedre plads til familien, og at vi skaber

TÆT PÅ BRUGERE, PÅRØRENDE,
MEDARBEJDERE OG INTERESSENTER

en fornemmelse af hverdag med familie- og fritidsaktivi-

Men hvad siger brugerne selv? Vi har taget patienter,

teter, skolegang og uformelle sociale platforme. At vi alle-

pårørende, medarbejdere og vigtige interessenter med på

rede fra modtagelsen begynder at træne børnene, de unge

råd. Vi har gennemført grundig og omfattende research,

og deres familier til at håndtere hverdagen derhjemme.

dybdegående interviews, etnografiske studier på forskel-

driver børne- og ungdomspsykiatri på. At vi indretter os

lige afsnit på BUC, og vi har involveret nøglemedarbejdere
Desværre kan de fysiske rammer i børne- og ungdoms

i hele processen og været på studieture til en række

psykiatrien kun i begrænset omfang rumme væksten og

førende og prisvindende børne- og ungdomspsykiatriske

den nødvendige transformation. Små stuer, få opholds-

hospitaler i både Danmark og Tyskland.

rum, få badeværelser og nogle gange nedslidte udearealer
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	Omfattende desk research har gjort os klogere på evidens,
tendenser og forskning inden for både børne- og
ungdomspsykiatri og arkitektur.

	Observationsstudier på syv forskellige afsnit med det
formål at observere patienter, pårørende og medarbejdere
i deres dagligdag i BUC’s nuværende bygninger. I disse
studier har vi deltaget i dagligdagen såsom medarbejder
møder, skoleundervisningen og patienternes aften
aktiviteter.

	Besøgsinterviews hos ni patienter og pårørende er
anvendt til at få dybdegående indblik i, hvordan de
oplever deres kontakt med systemet. Erfaringer herfra
kan bruges direkte i projekteringsfasen.

	Medarbejderinterviews og en medarbejderworkshop har
givet os indblik i medarbejdernes konkrete ønsker og
behov – og deres perspektiv på, hvilke behov patienter
og pårørende har i løbet af et behandlingsforløb.

	Interessentundersøgelse blandt 17 af BUC’s kerneinteres
senter i form af blandt andre kommuner og patientforeninger har gjort os klogere på deres overvejelser,
ønsker og holdninger til et nyt BUC.

	Dialogmøder og workshops med pårørende, politikere
og andre interessenter har givet os mulighed for at
præsentere vores pointer og indsigter fra analyseakti
viteterne undervejs i processen, så vi har sikret os, at
både patienter, pårørende, politikere og andre interes
senter kan se sig selv i og genkende vores pointer og
konklusioner.

	Studieture i Odense, Skejby, Vejle og Hamborg har givet
os viden og erfaringer fra andre børne- og ungdoms
psykiatriske hospitaler med speciale i familieinddragelse
og indretning med fokus på fx dagslys, nærhed til
naturen, zoneinddeling og fleksible rum med plads til
familien.
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Alle børn og unge har ret til et trygt og værdigt liv. For

Vi vil designe de fysiske rammer med fokus på de vigtige

flere og flere børn og unge med en psykisk lidelse er det

detaljer som fx naturligt lys, lyddæmpning og zoneind-

desværre ikke en selvfølge. Når angst, depression, autisme,

deling, der er afgørende for patienterne, sikkerheden og

skizofreni, spiseforstyrrelser eller tvangstanker efter

dagligdagens skiftende behov. Vi vil bevidst koble

lader sindet i uro, føles verden utryg og usikker. Og når

samspillet mellem farver, lys, indeklima og natur med

sindet er ude af balance, er det vigtigt, at omgivelserne er

behovene hos børn og unge i psykiatrien for at skabe

i balance.

tryghed og trivsel.
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Men omgivelserne er ikke i balance i dag. Børne- og ung-

Vi vil samle og udvikle de bedste faglige kompetencer

domspsykiatrien er vokset ud af sine fysiske rammer, og

under ét tag i en hospitalsenhed, hvor forskning omsættes

det betyder, at vi ikke kan give den behandling, vi gerne

til ny og bedre behandling. På den måde kan vi udnytte

vil – en behandling, der støtter barnets sunde udvikling

vores ressourcer optimalt, sikre effektive processer og

og skaber de bedste forudsætninger for et godt liv. Det vil

styrke behandlingsindsatsen – uden at det koster ekstra.

vi gøre noget ved, og heldigvis ved vi, hvad der skal til.

Vi vil inddrage barnets og den unges netværk af familie,

Vores vision er at bygge en enestående børne- og ung-

venner, kontaktpersoner og professionelle voksne fra

domspsykiatrisk hospitalsbygning med plads til familien.

hverdagen, så vi kan sikre et godt patientforløb – både

Vi vil skabe et internationalt fyrtårn inden for børne- og

før, under og efter tiden i psykiatrien.

ungdomspsykiatrien, som gør det muligt for os at tilbyde
en tryg og rar atmosfære og den bedste behandling, og

KORT SAGT

som klæder den enkelte på til at gå styrket ud i verden.

Vi vil skabe et trygt hospital for børn og unge med
Vi vil skabe et byggeri, hvor arkitektur, design og indret

psykisk sygdom – både for dem, der er her i ambulant

ning er skræddersyet til børn, unge og deres familier og

behandling, og dem, der skal bo på BUC i lidt længere tid.

hvor vi stimulerer håb og udvikling. Hvor der er plads til,

Hvor behandlingen går hånd i hånd med patienternes

at far og mor er tæt på, når det behøves, hvor man ikke

egne ønsker og hjælper dem videre i et værdigt liv. Vi vil

hele tiden bliver mindet om, at man er syg, hvor hverdags

være en ledestjerne af faglighed, støtte og håb for hele

livet ikke kommer for langt væk, og hvor der er plads til

familien. Vi vil stræbe efter at være en Nordstjerne.

noget normalt i en ellers unormal tid: besøg af vennerne,
en tur i haven, en mulighed for at trække sig og finde ro.
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Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark er langt

om børne- og ungdomspsykiatri lokalt, nationalt og

fremme efter international målestok. Med et nyt byggeri,

globalt – så vi kan drive udviklingen og flytte græn-

der er designet efter de nyeste principper for udredning,

serne for god børne- og ungdomspsykiatri ind i en

behandling og familieinddragelse, kan vi nå endnu

fremtid med bedre behandlingsmuligheder og mere værdi

videre - og vi kan sætte retning og danne skole for

for patienterne.
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behandling af børn og unge med psykiske lidelser – både

herhjemme og i udlandet. Vi fokuserer på tre pejlemærker,
som er fundamentale for at indfri visionen: trygge

BEDRE SAMMENHÆNG

rammer, faglig spydspids og bedre sammenhæng.

For patienter og pårørende står mødet med børne- og
ungdomspsykiatrien sjældent alene, men som en del af en
lang og ofte kaotisk rejse. De har typisk været i kontakt

TRYGGE RAMMER

med en række fagpersoner fra den praktiserende læge

Tryghed er et grundvilkår. Både for den gode behandling

over inklusionspædagogen i børnehaven til sags-

og for det trygge og værdige liv for de børn, unge,

behandleren i kommunen og speciallægen i psykiatrien.

forældre og pårørende, der påvirkes af psykisk sygdom.

Vi ved med sikkerhed, at et struktureret og tillidsfuldt

Det kan være en voldsom oplevelse for enhver familie at

samarbejde mellem hospitalspsykiatrien, kommuner og

møde psykiatrien. Uanset, om der er tale om ambulante

primær sektor om et sammenhængende forløb er

forløb eller længere indlæggelser på døgnafsnittene, er

afgørende for at forebygge, udrede og få effekt af behand

familierne i en ekstremt sårbar situation. Derfor er det

lingen. Vi vil bygge et åbent børne- og ungdomspsykia

altafgørende, at vi formår at skabe rammerne for en tryg

trisk center, der inviterer til inddragelse og dialog, og

periode for hele familien. Hvor man kan finde ro og

hvor samarbejde med udgangspunkt i patientens ønsker

støtte, og hvor der er plads til at leve en hverdag, der

er en selvfølge.

ligner den, man gerne vil have derhjemme.

FAGLIG SPYDSPIDS
Som det største børne- og ungdomspsykiatriske center i
landet, skal vi yde den bedste udredning og behandling
til børn, unge og deres familier. Vi bærer samtidig et
ansvar for at videreudvikle og forbedre os. Med byggeriet
får vi en enestående mulighed for at skabe et sted, hvor
vi kan netop det. Vi vil skabe en hospitalsbygning, hvor
patientbehandling, forskning og uddannelse smelter
sammen. Hvor vi kan bidrage til at øge vidensniveauet
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Tryghed kan næsten virke banalt, men vi ved fra vores

det indebærer, mens de er her. Vi vil skabe et nyt børne-

research, at det er noget af det allervigtigste og samtidig

og ungdomspsykiatrisk center, der integrerer hverdags

noget af det allersværeste at opnå.

livet, og som er indrettet med plads til at leve, lære, lege
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og alt det, som barnet eller den unge kender hjemmefra.

Med det nye hospitalsbyggeri vil vi gå grundigt til værks.
Vi vil skabe en bygning, der er designet, så alt fra ind-

Det betyder, at der skal være plads til, at forældre kan

gangsparti og venteværelse til stuer, opholdsrum og

blive indlagt sammen med deres barn. En tendens, som er

køkken giver indtryk af et indbydende miljø i balance.

blevet standard i nye hospitalsbyggerier, og som fx ses på

Hvor hospitaletsbygningens arkitektur og indretning giver

BørneRiget. Behovet for at have plads til familien er om

en fornemmelse af ro, hjertevarme, sikkerhed og

muligt endnu større i børne- og ungdomspsykiatrien,

professionalisme.

hvor forældre inddrages som en del af behandlingen i
længerevarende forløb.

DET NÆRE OG DET NORMALE

Der er mere trygt der
hjemme, men der kan
jeg jo ikke blive rask.
Her på afsnittet kan
jeg bedst lide mit eget
værelse. Det er mest
mit eget. Men det er jo
ikke mit hjem.

Hverdagen er der, hvor livet leves. Også når man er syg.

Men hverdagen smuldrer, når man bliver indlagt. De faste
rammer og rutiner ændres, og det, der føles velkendt og

trygt, er pludselig væk. Alt er forandret, og måske bliver
intet det samme igen – sådan udtrykker mange af de
børn og unge, der er indlagt, det i hvert fald.

”

Det føles sygelig
gørende at være her.
På den lukkede del
af afsnittet er de
andre patienter
virkelig dårlige og
man er låst helt inde
og skal trække luft
i et jernbur. Det er et
hårdt slag at skulle
se sig selv eller sin
datter i så syg en
position.

Patient på afsnit for børn og unge med spiseforstyrrelser.

Rammerne i dag begrænser patienternes og deres pårørendes muligheder for at have et familieliv og hverdagsliv.
Der er brug for at give både patienterne og deres forældre
mere myndighed og større mulighed for at indrette en
hverdag i afsnittene. For forældrene betyder det, at de
stadig kan tage vare på deres eget barn, være ægtefæller,
klare noget arbejde, tale med de andre forældre om
aftenen og få lov til at gøre små hverdagsting uden at
spørge om lov først.
Den nye hospitalsbygning skal nedtone den kliniske
atmosfære, som opleves mange steder i de nuværende

Mor på afsnit for børn og unge med spiseforstyrrelser.

rammer, og i stedet skabe genkendelighed ved at låne
stemninger fra andre domæner som fx hjemmet. Her kan
man være sammen i familien og sidde og snakke, men
man kan også være sammen uden rigtig at være sammen.
Vi har en ambition om at give patienterne og deres

De små børn kan lege tæt på forældrene, og de unge kan

familier mulighed for at have et familieliv med alt, hvad

gå lidt på afstand, uden at være for langt væk. Materialer
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”

Vi gjorde, hvad vi kunne. Vi tog kage
med og vi tog hunden med. Men når
man er sammen i en familie, sidder
man jo ikke kun overfor hinanden
og siger: ”Hvordan går det så i dag?”
Man ser jo fjernsyn sammen og
snakker om dagen.
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Mor til ung på intensiv afsnit.

og belysning i opholdsarealer, værelser og ambulatorierum
skal derfor låne udtryk fra det hjemlige igennem lavtplaceret belysning som støtte til den generelle belysning
og ved brug af træ, hvor det er forsvarligt i forhold til
hygiejne.

SANSERNE I ALARMBEREDSKAB
Når man er syg og sårbar, har alle indtryk betydning.
Både for ens oplevelse og behandling. Mange patienter og
forældre ankommer til BUC i en krisesituation og med et
sanseapparat i alarmberedskab. De påvirkes af et utal af
indtryk, som under normale omstændigheder ikke ville
have tiltrukket deres opmærksomhed.
Børn og unge i ambulant behandling møder i dag et småt
og støjende venteværelse, som giver en dårlig start på
besøget. Selv skiltning med afsnittenes sygdomsnavne
kan virke intimiderende, når man er ny på centret. Og lyset
på afdelingerne har en stor effekt, både positivt og negativt.

”

Jeg kan simpelthen
ikke sove af de lyde,
der er her. Det er meget
voldsomme lyde, for
man ligger og passer
på sit barn, så man er
opmærksom hele tiden.
Mor til barn på døgnafsnit.
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I dag gør stedets indretning det svært for patienterne at

roligt og lidt ad gangen i takt med, at de lærer dem bedre

trække sig – både fra de andre patienter, forældre og

at kende og kan studere deres mønstre. Det er en del af

personalet. Fx kan det være udfordrende for teenagepigen

den miljøterapeutiske behandlingsindsats.
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at overnatte på værelse med sin medindlagte mor, når

hun helst ville være alene. Og det kan være overvældende

Den miljøterapeutiske behandlingsindsats stiller også

for den unge dreng, der bliver bombarderet med sanse-

nogle krav til de nye fysiske rammer. Det skal fx fremover

indtryk i venteværelset inden en ambulant undersøgelse.

være nemmere for patienterne at flytte sig fra det private

I det nye hospitalsbyggeri skal det være tydeligt for

til det fælles. Og det skal være muligt for behandlerne at

patienterne, hvad de kan forvente af de forskellige rum.

motivere og nogle gange presse patienterne til at være

Hvor er man alene? Hvor forventes man at interagere

med i fællesskabet.

med andre? De tydelige afgrænsninger er med til at
skabe ro for patienterne.

Den nye hospitalsbygning kan fx udnytte gangforløbene
langt bedre end i dag, så de også bruges som hyggeligt

”

ophold i stedet for de lange og nogle gang intimiderende

Der er mange sårbare
ting i det, og man ved,
at man kan begynde
at bryde sammen. Det
er svære ting og man
er i sådan en over
levelsesmode. Så hvis
der var et rum, man
kunne trække sig til
side i og snakke og
skabe nogle rammer
hvor man har lyst til
at sidde og snakke og
kan lukke en dør. Og
kan mødes forældre
til forældre.

transportkorridorer, som møder patienterne i dag.
Uderum er også vigtige for miljøterapien, fordi de kan
give et pusterum. Fra somatiske hospitaler ved vi også, at
naturen har betydning for patienternes heling, og samtidig
ved vi fra arkitekturforskningen, at skal uderum bruges,
skal de være til at komme ud i. Derfor er det vigtigt, at
uderum tænkes sammen med hospitalsbygningen, og at
uderummene er store og giver en følelse af rummelighed.
Både når det handler om gårdhaver og offentlige arealer
uden for hospitalsbygningen.

”

Mor til spædbarn i dags- og ambulant behandling.

BALANCE MELLEM TRYGHED
OG UDFORDRING
I det nye børne- og ungdomspykiatriske center skal der
være den rette balance mellem tryghed og udfordring.

Vi havde en patient,
der var meget udadreagerende indtil vi
fandt ud af, at han
altid havde haft
mulighed for at gå ud
ad en dør, når det hele
blev for meget. Så vi
lavede en aftale med
ham om, at han altid
havde en dør, han
kunne gå ud af på
afsnittet.

Mange af patienterne på BUC kan ikke klare for vold
Medarbejder på akutafsnittet.

somme udfordringer, men i det trygge miljø er det muligt
for behandlerne at udfordre patienternes grænser stille og
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”

Jeg ville helst
have, at mine
forældre slet
ikke var her.
Det er vildt
irriterende
at de skal dele
værelse med
mig. Men det
kan ikke
rigtig være
anderledes.

t
s
a
k
d
U

Patient på afsnit for børn og unge med spiseforstyrrelser.
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Vi vil skabe den bedst mulige behandling for patienterne
ved at flytte grænserne for god børne- og ungdoms
psykiatri. Både lokalt, nationalt og globalt. Vi skal ikke
kun leve op til faglige standarder – vi vil være med til at
skabe dem. Og det skal det nye byggeri hjælpe os med.
En stærk faglighed er fundamentet for alt, hvad der foretages på BUC. Udover at være det største børne- og
ungdomspsykiatriske center i Danmark, er BUC også en
del af et universitetshospital, der er forankret på Institut
for Klinisk Medicin ved det Sundhedsvidenskabelige
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Fakultet på Københavns Universitet.

Som universitetshospital har vi et særligt ansvar for at

hænge er der fokus på behandling af psykiske problem-

være med til at drive den faglige udvikling inden for

stillinger som ADHD, spiseforstyrrelser, OCD, bipolar

børne- og ungdomspsykiatri. Det gør vi også allerede i

sygdom og skizofreni. Et eksempel på et forskningsprojekt

dag. Forskningsenheden bidrager til at forbedre behand-

er TECTO, der undersøger effekter af familiebaseret

lingst ilbuddet til børn, unge og familier med psykiatriske

psykoterapeutisk behandling til børn og unge med OCD.

problemstillinger og har gennemgående fokus på den

familieinddragende behandling. Det gør os til en faglig

Hvert år publicerer BUC et stort antal videnskabelige

spydspids både herhjemme og i udlandet inden for fx

artikler i internationalt anerkendte fagtidsskrifter, vores

spiseforstyrrelser, psykoterapi, forebyggelse, spædbørns

forskere er ofte citeret og omtalt i medierne, og hvert år

psykiatri og meget mere.

gennemfører flere ph.d.-studerende forsvar af deres
afhandlinger.

VI GÅR FORREST –
BÅDE I DANMARK OG I UDLANDET

TÆT TVÆRFAGLIGT SAMSPIL

Forskningsenheden på BUC samarbejder med mange

Der sker en stor udveksling af viden på flere niveauer på

forskellige forskergrupper – både nationalt og interna-

BUC. Der er tæt samspil mellem forskning og klinik, hvor

tionalt. I Danmark arbejder vi tæt sammen med de øvrige

klinikerne deltager i forskning, og forskning testes tidligt

børne- og ungdomspsykiatriske enheder, voksenpsykia

i klinikken, og der er et tæt samspil mellem behandlerne

trien og andre tilstødende specialer. Internationalt sam-

på de forskellige afsnit.

arbejder vi med stærke forskningsmiljøer i både Skandinavien, Holland, Tyskland, Schweiz, Storbritannien,

Desværre er de nuværende rammer ikke optimale –

Canada og USA om forskning i psykoterapi og medicinsk

hverken til den ene eller anden type videnudveksling.

behandling, neurobiologisk forskning samt befolknings

I dag er der flere kilometer mellem forskerne og klinikken,

undersøgelser af psykiske symptomer hos børn.

fordi undervisning- og forskningslokalerne ligger spredt
mellem flere bydele. Og samtidig er rammerne fra en tid,

BUC’s forskning fokuserer på en bred målgruppe af børn

hvor der ikke var de samme behov for tværfagligt sam-

og unge; I nogle sammenhænge er der fokus på forebyg-

arbejde mellem behandlerne. Det gør det vanskeligt at

gelse, det gælder fx børn af psykisk syge og børn med

dele viden om patienter og komme hurtigt frem, når

begyndende psykiske problemer, og i andre sammen-

situationen kræver det.
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ses generelt fortsat behov for
” Der
specialisering inden for det børne-
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og ungdomspsykiatriske speciale.
Samtidig lægges der i øget omfang
vægt på fagligt bæredygtige
enheder med god mulighed for at
etablere stærke faglige miljøer og
opbygning af erfaring.
Sundhedsstyrelsens Specialeplan for Børne- og Ungdomspsykiatri 2019.

Med den nye bygning får vi for første gang mulighed for

et tilfredsstillende liv. Den proces kræver tid, rum og

at samle ressourcerne og sætte ekstra blus på den faglige

støtte. Det kan rammerne i dag ikke rumme godt nok. Det

udvikling. Vi kan samle alle forskergrupper på samme

nye byggeri skal derfor åbne helt nye muligheder for at

matrikel som de kliniske afsnit. Dermed kan vi fremme

gennemføre aktiviteter, der relaterer sig til patienternes

de naturlige møder mellem forskere, klinikere, behandlere,

unikke recovery-proces; fx færdighedstræning, kognitiv

studerende, patienter og forældre – uanset om det er et

adfærdsterapi eller adfærdsterapi, miljøterapi med mere.

ambulant-, dag- eller døgnafsnit. Og vi kan indrette
afsnittene smartere, så vi kan effektivere vores processer

STYRKET SIKKERHED OG
FOREBYGGELSE AF TVANG

og få mest mulig udredning og behandling med de
samme behandlere.

Sikkerhed har en helt afgørende rolle på et børne- og
ungdomspsykiatrisk hospital. Patienterne skal føle sig

RECOVERY I BØRNEHØJDE

sikre og være sikrede imod sig selv. Og samtidig skal

Vi vil styrke arbejdet med recovery for børn og unge.

medarbejderne arbejde under sikre forhold.

Recovery tager udgangspunkt i patientens egne ønsker og
behov og handler om at hjælpe patienterne med at få et

Forebyggelsen af tvang spiller en vigtig rolle for sikker-

godt og værdigt liv trods de udfordringer, de bærer med

heden, og vi har et ønske om, at børnene og de unges

sig. At inddrage dem aktivt med det formål at hjælpe dem

møde med Nordstjernen skal ske med anvendelse af

med at tackle deres sygdom – og ikke nødvendigvis

metoder, der møder dem med respekt for deres alder og

blive helbredt fra den. Psykiatrien skal være en art

vanskeligheder.

“fødselshjælper” til et bedre liv. Det gør, at patient og
familie bliver bedre i stand til at leve et meningsfyldt liv

Vi skal lære børnene og de unge, at vi som professionelle

på trods af begrænsninger fra sygdommen.

og de som patienter kan kommunikere og løse problemer
uden brug af tvang eller udadreagerende adfærd. Det

Hos børn og unge er recovery en personlig og relationel

skal patienterne have med sig videre i livet – og for

udviklingsproces, hvor barnet og den unge skal have en

nogens vedkommende videre i voksenpsykiatrien. Derfor

så positiv opvækst som muligt. En opvækst, hvor man på

skal vi fremme en kultur, hvor gode rutiner og nye

trods af sin sygdom udvikler sig emotionelt, kognitivt og

metoder til deeskalering forbygger tvangssituationer til

socialt bedst muligt – og dermed bliver i stand til at leve

gavn for patienter og medarbejdere.
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Forebyggelsen af tvang stiller krav til de fysiske rammer.
Fysiske forhold kan gøre en verden til forskel – både for
patienter og medarbejdere. Det kan både være temperaturen og indeklimaet, der ikke må være for varmt, og
størrelsen på rummene, der hverken må være for store
eller for små, men skal give patienterne en følelse af, at de
kan komme ud, og at de kan skærme sig eller blive
skærmet. Rammerne i dag sikrer ikke optimale forhold
til at forebygge tvang. Derfor er det afgørende, at det nye
byggeri sikrer den enkeltes behov i omgangen med de
andre patienter, og at der sikres en balance på afsnittet.
Det skal blandt andet ske ved at have fokus på indeklima
og skærmning i rummene.
Endelig skal den nye hospitalsbygning vise, at det er muligt
at koble sikkerhed med hjemlighed. I dag bliver sikkerhed
desværre ofte lig med, at stuerne og patienternes værelser
er tomme og kedelige. Med det nye BUC vil vi vise, at
sikkerhed og hjemlighed ikke nødvendigvis er hinandens
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modsætninger. Den nye bygning skal derfor bygge på

nyeste viden om sikre løsninger i psykiatrien og koble

disse med rare indbyggede møbler, farver og materialer,
som kan skabe en følelse af noget venligt og hjemligt.
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Flere børn, unge og familier, der er i berøring med
psykiatrien, oplever i dag mangelfulde overgange mellem
sektorer, institutioner eller afdelinger i psykiatrien.
Nogle oplever måske dårlig kommunikation og uklarhed
om, hvad de skal gøre hvornår. Det skaber tvivl og
usikkerhed hos patienter og pårørende, som søger efter
klare svar og overblik.

”

Det er jo børnelægen
som starter det og
sender en henvisning
til børnepsyk. Hun har
ikke været med videre,
det er bare det. Vi ser
og hører intet til hende
og tror heller ikke at
de (BUC) har kontakt
til hende.

gange, der skal være effektive og smarte. Og det stiller
krav til vores samarbejde med de andre professionelle
netværk. Vi skal tættere på de andre sektorer og i endnu
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højere grad interagere før og efter, når patienterne
forlader BUC.

Mor til barn i ambulant behandling.

”

Mange familier, der kommer til BUC, har måske overvejet
i flere år, om deres barn skal undersøges. Eller de er

frustrerede og kede af, at det overhovedet er endt med
en indlæggelse i psykiatrien, når de mener, at det slet

ikke havde behøvet at komme dertil, hvis systemet havde
kunnet tilbyde hjælp i tide. Derfor er det en del af vores

rolle at være med til at sikre en bedre sammenhæng for
patienterne og deres familier. Det kan vi gøre bedre end
i dag – og det skal det nye byggeri hjælpe os med.

ÉT SAMMENHÆNGENDE
PROFESSIONELT NETVÆRK
Vi vil sikre os, at det nye byggeri understøtter og sikrer
bedre og mere gnidningsfrie forløb for de unge patienter
og deres familier. Og vi vil være med til at sikre et struktureret og tillidsfuldt samarbejde med kommuner og

Landsforeningen Autisme.

primær sektor. Det stiller både krav til vores arbejds-
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Hvis vi vil understøtte bedre sammenhæng for patienterne, stiller det også krav til de fysiske rammer. Vores
nuværende aktiviteter er fordelt imellem flere mindre

bygninger, og det besværliggør den gode overlevering og
overgang, og vi har ikke plads til at tage ordentligt imod

vores kolleger i kommunerne og den primære sektor. Det
nye center skal derfor gøre det nemmere at bygge broer

til omverdenen for både patienter, pårørende og os selv,

så vi bedre kan skabe sammenhæng i patienternes forløb
og hverdag ved at have plads til og mulighed for at være
det åbne og dialogprægede hospital, som vi ønsker.

Det har gjort det ekstra bøvlet,
at han går i skole i en anden
kommune, end hvor vi bor.
Vi ved der kommer til at gå et
langt stykke tid, hvor han ikke
kommer i skole, når vi er
færdige her. Der er mange ting,
som skal falde på plads og det
kommer til at tage tid med alle
de møder med sagsbehandlere
om, hvad der skal ske. Der står
jo ikke nogen behandling klar.
Der er et stort gap der.
Mor til skolebarn i dagsbehandling skole.
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Når Nordstjernen i 2025 tager imod den første patient, vil
det være i en bygning, der rummer helt andre muligheder
end i dag, og som vil være enestående i både form og
funktion. Vi har store ambitioner om at være en faglig
spydspids og skabe større tryghed og sammenhæng for
psykisk syge børn og unge og deres familier. Og som vi
har beskrevet, betyder det, at vi vil og skal stille store
krav til bygningen. Vi vil selvfølgelig støtte os til de mange
velgennemtænkte standarder, der gælder for hospitalsbyggerier, men vi har ambitioner om at gå videre end det.
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Med Nordstjernen gør vi en dyd ud af, at vi kan bygge

Og byggeriet skal være fleksibelt, fordi vi bygger til

præcis til målgruppen og ikke skal passe ind i et super

fremtiden. Vi ved ikke præcis, hvordan søgningen til

sygehus. Det betyder, at vi har frihed til at inddrage den

psykiatrien samt de konkrete behov hos børn og unge

nyeste viden om terapeutiske aktiviteter, familieforhold,

vil udvikle sig i fremtiden. Og vi ved ikke præcis, hvilke

lys, lyd, farver, indeklima, natur og meget mere og koble

behandlingsformer der vil vinde frem. Den usikkerhed

den viden til de særlige udfordringer, som møder de børn

skal vi løbende kunne tilpasse os. Samtidig skal byg-

og unge, der er i kontakt med psykiatrien. Det kan vi gøre

ningen være fleksibel i den forstand, at den skal kunne

i et bæredygtigt, tilgængeligt og fleksibelt byggeri.

tilpasse sig de behov, der opstår i løbet af en dag. Der
gælder fx særlige krav til fleksibiliteten i medarbejder-

Bæredygtigt, fordi vi vil være med til at realisere FNs

faciliteterne, fordi medarbejdernes behov ændrer sig

verdensmål om en grønnere fremtid for os alle sammen.

hele tiden – og ofte flere gange i løbet af dagen.

Derfor er det en selvfølge, at vi bygger energieffektivt og

Medarbejderne har både brug for at være tilgængelige

fremmer genbrug og genanvendelse i både byggeri og den

for patienter og pårørende, men de har også brug for at

efterfølgende drift.

kunne trække sig tilbage og fordybe sig. Det er derfor
vigtigt, at rummene i den nye bygning placeres og

Byggeriet skal være tilgængeligt, fordi vi drømmer om en

indrettes på en måde, så medarbejderne har mulighed

bygning, der inkluderer menneskelig mangfoldighed på

for ro, og hvor det samtidig er tydeligt, når de er

tværs af funktionsevne, alder, køn og kultur. Alle skal

tilgængelige og kan kontaktes. Bygningen skal med andre

kunne komme frem til, ind i og rundt i byggeriet på en

ord være som et flerstrenget instrument, der danner en

ligeværdig måde. Byggeriet skal derfor tage udgangspunkt

solid klangbund, og som kan spille flere forskellige

i den enkeltes behov, skabe tryghed og være nem at læse.

melodier.

I stedet for at fokusere på funktionsnedsættelser skal der
rettes fokus på funktionsevner. En del af tilgængeligheden
handler også om, at byggeriet skal udfordre alle sanser.
Mennesker opfatter nemlig ikke kun arkitektur med deres
synssans. Lugte-, høre-, smags-, føle-, krops- og balance
sansen spiller også ind og er afgørende for at opfylde de
grundlæggende funktionsbehov og for at skabe velvære
og plads til gode oplevelser i bygningen.
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BUC er en del af psykiatrien i Region Hovedstaden. BUC

trisk funktion og 13 ambulatorier. Døgn- og akutafsnit-

udreder og behandler børn og unge i alderen 0-17 år med

tene ligger i Glostrup og Bispebjerg, mens ambulatorierne

alle former for psykiske sygdomme og udviklingsforstyr-

er fordelt på alle tre matrikler.

relser som fx ADHD, OCD, autisme, psykose og spiseforstyrrelser.

Store dele af BUC skal nu samles i Glostrup. Alle døgnafsnit, der nu ligger på Bispebjerg og i Glostrup, samles i

BUC’s optageområde er hele Region Hovedstaden, men

Glostrup i den nye bygning sammen med aldersopdelte

der modtages også børn og unge fra andre regioner med

ambulatorier (småbørn, børn og unge) samt special

behov for højtspecialiseret tilbud samt fra Færøerne og

ambulatorier for spiseforstyrrelser og for spædbørn.

Grønland, når der er behov for døgnindlæggelse.

Efter ibrugtagelse af den nye bygning vil alle døgnafsnit

BUC’s aktiviteter er i dag fordelt ud på tre hovedadresser,

være samlet med alle specialambulatorier. Alle tre

der er geografisk spredt mellem Hillerød, Glostrup og

hovedmatrikler vil derudover have aldersopdelte

Bispebjerg. Derudover har BUC funktioner spredt på

ambulatorier.

Centervænget i Hillerød, Brønshøjvej og Lersø Park Alle i
København, på Vibeholmsvej i Brøndby og i Rønne på

På de efterfølgende sider kan du se, hvilke afsnit der

Bornholm. Samlet set består BUC i dag af otte døgnafsnit,

kommer til at udgøre det nye BUC.

heraf et akutmodtageafsnit og et afsnit med retspsykia-
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Døgnafsnit
Barnet eller den unge kan være frivilligt indlagt, indlagt i henhold til
forældreansvarsloven eller psykiatriloven. De der er tvangsindlagte
eller tvangstilbageholdte, er primært på akutafsnittet og de intensive
afsnit. Patienter, hvis tilstand tillader det, kommer hjem i weekenden.
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Det er erfaringsmæssigt under halvdelen af patienterne. På alle

afsnit kan en forælder være medindlagt. Det sker hyppigere jo yngre
barnet er. Forældrene inddrages aktivt i indlæggelsesforløbet og
behandlingen.

Døgnafsnit for spiseforstyrrelser

Her undersøges og behandles børn og unge op til 18 år i et intensivt

forløb for en svær spiseforstyrrelse og evt. en anden samtidig psykiatrisk diagnose. Alle børn og unge har som udgangspunkt en forælder
medindlagt.

Døgnafsnit for unge

Her undersøges eller behandles unge i alderen 14-17 år for forskellige
psykiatriske lidelser.

Intensivt døgnafsnit for unge
Døgnafsnit er for unge i alderen 14-17 år. Målgruppen er psykotiske
unge og andre psykisk syge unge, der har brug for intensiv behandling
i et beskyttet og lukket miljø. Der modtages både frivilligt indlagte
patienter og patienter indlagt uden samtykke i henhold til Psykiatriloven eller Forældreansvarsloven.

Døgn- og dagsafsnit med udvidet ambulant
funktion for større børn
På dette afsnit undersøges og behandles børn i alderen 7-13 år med
forskellige former for psykiske lidelser. Alle børn har som udgangs
punkt en forælder medindlagt.

Intensivt døgnafsnit med retspsykiatri for unge
Dette afsnit er for unge i alderen 14-17 år som på grund af angst,
forpinthed, selvmordfare og/eller selvskade har brug for den struktur,
ro og forudsigelighed, som et lukket afsnit giver. Afsnittet har også en
ungdomsretspsykiatrisk funktion, der varetager bl.a. surrogatfængs
ling, mentalobservationer samt afsoning af dom. Sidstnævnte kan ske
fra 15-17 år – altså med op til 3 år i afsnittet.

Akutafsnit
Her kommer børn og unge under 18 år, der har brug for akut psykiatrisk behandling og støtte hele døgnet. Børn og unge kan enten
udskrives efter et kort stabiliserende ophold op til 10 dage eller viderevisiteres til de øvrige syv døgnafsnit, hvis der er behov for længerevarende indlæggelse.
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Ambulatorier
Specialambulatorium for spiseforstyrrelser
Her behandles børn og unge med spiseforstyrrelser i aldersgruppen
4-17 år i Hovedstadsområdet og Bornholm.
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Specialambulatorium og dagafsnit for
spæd- og småbørn

Ambulatoriet og dagafsnittet er for spæd- og småbørn i alderen 0-36
måneder, hvor der er mistanke om forskellige former for børne

psykiatriske vanskeligheder og udviklingsproblemer. Derudover kan
psykisk syge/sårbare gravide og 0-2-årige børn med psykisk syge

forældre også henvises hertil med henblik på en forebyggende indsats.

•	A mbulatorier for småbørn

Her udredes og behandles børn i alderen 3-7 år med forskellige

børnepsykiatriske vanskeligheder ved ambulant udredning eller

for Glostrups og Hillerøds vedkommende kan det også ske under
dagindlæggelse.

•	A mbulatorier for børn

For børn i alderen 8-13 år med alle former for psykiatriske lidelser
og forstyrrelser af en sådan art eller sværhedsgrad, at det ikke er

muligt at undersøge eller behandle i barnets hjemkommune eller i
PPR-regi (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

•	A mbulatorier for unge
For unge i alderen 14-17 år med alle former for psykiatriske
lidelser og forstyrrelser af en sådan art eller sværhedsgrad, at det
ikke er muligt at undersøge eller behandle i barnets hjemkommune eller i PPR-regi (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Administration og kvalitetsog forbedringsteam
BUC’s administration og kvalitets- og forbedringsteam, der understøtter en optimal drift af kerneydelsen i BUC, og løser opgaver for
centerledelsen og medarbejderne ude i afsnittene.
Administrationen og kvalitets- og forbedringsteamet består af ca. 20
medarbejdere, der ledes af en administrationschef og en kvalitetsog forbedringschef.
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Forskning på BUC
Forskning spiller en central rolle hos BUC. Forskningsenheden
arbejder på at styrke sammenhængen mellem ny viden og behandling
i ambulatorierne og døgnafsnittene. Børn og unge samt deres
familier får således mulighed for at medvirke i forskningsprojekter
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som skaber ny viden.

På BUC forskes der blandt andet inden for områderne tidlig og forebyggende indsatser, ADHD, OCD, spiseforstyrrelser og autisme.

Forskningsenheden består af to professorer, en adjungeret professor,
en seniorforsker samt flere deltids seniorforskere, postdoc’s, ph.d.-

studerende, videnskabelige assistenter og en administrativ støtteenhed.

Behandling på BUC

BUC arbejder på at skabe sammenhængende patientforløb med afsæt
i den enkeltes styrker, ønsker og mulighed for at deltage i egen
behandling. Det faglige fokus er:

• Recovery og familieinddragelse
• Sammenhængende og sikre forløb
• Mindre tvang
• Kompetente og engagerede medarbejdere
Der er ca. 650 fuldtidsansatte medarbejdere på BUC. Størstedelen af
personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger,
socialrådgivere, lægesekretærer, fysioterapeuter med flere.
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Hvor står
vi så nu?
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Nordstjernen skal ligge på Nordstjernevej i Glostrup, der
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er en af BUC’s nuværende adresser. Der arbejdes på en

etablering af en letbane på Ringvejen, som Nordstjernevej
munder ud i. Ved indflytning i 2025 vil der være etableret
et stop i umiddelbar nærhed af Nordstjernen.

Glostrup
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Overordnet tidsplan for udarbejdelse af Nordstjernen

Vision

2018

Visionen for byggeriet
udarbejdes og godkendes.
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2019

Program
Bygning og rum skal
beskrives i et program.

2020

Konkurrence

Projektkonkurrence igangsættes,
hvor rådgivere der skal udforme
byggeriet, skal findes.

2021

Projektering

2022

Når vinderforslaget er fundet,
tegnes bygningen færdig.

2023

Udførelse
Hernæst bygges hospitalet.
2024

2025

Ibrugtagning
I den sidste fase testes bygningen
og indrettes med møbler og udstyr.
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BRUGERNE INDDRAGES LØBENDE
Visionen for Nordstjernen er skabt i en proces helt tæt på
brugerne. Det har givet os en dyb viden om, hvad der gør
en forskel for det gode forløb og den gode behandling.
Uanset, om man er patient, pårørende, medarbejder eller
samarbejdspartner. Brugerinddragelsen bliver også et
vigtigt værktøj og metodisk greb i den fremadrettede
proces, hvor vi vil tage brugerne med på råd i alle faser og
bruge indsigterne fra brugerrejserne i udarbejdelsen af
det endelige design. Vi er fortrolige med denne metode fra

FINANSIERING

det nye ”BørneRiget”, der opføres på Rigshospitalet, og vi

En teknisk foranalyse vurderer, at der med visionen er

er trygge ved at overføre teknikkerne til den nye børne-

behov for et nybyggeri af en størrelse, der vil koste i

og ungdomspsykiatri.

omegnen af 700 mio. kr. Bygningens dimensioner – og
dermed også beløbets størrelse – vil blive præciseret

En række kortlagte brugerrejser vil fremadrettet kunne

yderligere i de næste faser af projektforberedelserne.

hjælpe os med at prioritere, hvilke faciliteter og sammen
hænge, der skal være i Nordstjernen. Skal vi have to

Som udgangspunkt vil nye og bedre fysiske rammer til

”krearum” til hvert sengeafsnit – eller kan de dele? Hvor

BUC skulle søges finansieret inden for regionens økono-

skal personalerummet helst ligge – midt i afsnittet eller

miske rammer. Men vores ambitionsniveau er højt.

lidt afsides? Vi skal bruge alle kvadratmeter klogt, så de

Rammerne skal ikke blot være nye og bedre – de skal

skaber mest værdi for brugerne og giver mulighed for

være ekstraordinære, så vi kan lykkes med vores vision

trygge lommer af normalitet i unormale tider.

om at skabe et fyrtårn for børne- og ungdomspsykiatrien.
Derfor er det vores håb og ønske, at vi kan samarbejde

Alene det at bruge brugerrejserne intenst i et forløb

med en eller flere private fonde om medfinansiering af

omkring design af et helt hospital vil være unikt og vil

nye koncepter, ekstraordinære funktioner og bygnings

kunne give inspiration til andre dele af sundhedsvæsenet

kvaliteter, der kan give hospitalet den flyvehøjde, vi

både i og uden for landets grænser.

drømmer om.
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”

Vi tror på,
at partner
skaber mellem
de offentlige
tilbud, private
aktører og
civilsamfundet
rummer de
mest lovende
perspektiver.
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Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand.
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Bilag
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• Faglig Ambition for BUC, 2018
•	Region Hovedstadens Psykiatris 3-års plan, 2019-2021
• Brugeranalyse, 2019
• Interessentinterviews, 2019
•	Å rsrapporter for forskningsenheden, 2017 og 2018

Ovenstående dokumenter og analyser har dannet grundlag for denne publikation.
De relevante bilag kan rekvireres hos:
Region Hovedstaden
Center for Ejendomme
Telefon: 38 66 50 00
www.regionh.dk/cej
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Kontakt
Adresse
Tel.
E-mail
MM
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Nyt BUC
Visionsproces

Social- og psykiatriudvalget 28. august 2019

Social- og psykiatriudvalget 28. august 2019

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

1

Psykiatri

Punkt nr. 21 - Vision for et nyt børne- og ungdomspsykiatrisk center
Bilag 2 - Side -2 af 26

Indhold
• Hvorfor er dette byggeri nødvendigt
• Processen frem til nu
• Brugerundersøgelsens indsigter & de seks spor
• Visionen & pejlemærkerne
• Processen fremadrettet

Social- og psykiatriudvalget 28. august 2019
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Hvorfor er dette byggeri nødvendigt?
• Børne- og ungdomspsykiatrien i dag er vokset ud af sine
fysiske rammer. Stigende aktivitet.
• Centeret bor i dag spredt i trange bygninger, der ikke
tilgodeser familien og de nyeste terapeutiske metoder.
• En ambition om en ny hospitalsfunktion skræddersyet til at
rumme børn, unge og familier, at skabe en fornemmelse af
hverdag
• I dag: små stuer, få opholdsrum, få badeværelser og nogle
gange nedslidte udearealer

Social- og psykiatriudvalget 28. august 2019
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Processen frem til nu

Social- og psykiatriudvalget 28. august 2019
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Processen frem til nu

Social- og psykiatriudvalget 28. august 2019
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De seks indsigter

Social- og psykiatriudvalget 28. august 2019
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Visionen – nu i
foreløbigt tryk

Social- og psykiatriudvalget 28. august 2019
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Vores vision er . . .
• . . .at bygge en enestående børne- og
ungdomspsykiatrisk hospitalsbygning med plads til
familien. Vi vil skabe et internationalt fyrtårn inden for
børne- og ungdomspsykiatrien.

Social- og psykiatriudvalget 28. august 2019
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Vi vil inddrage . . .
• . . . barnets og den unges netværk af familie, venner,
kontaktpersoner og professionelle voksne fra
hverdagen, så vi kan sikre et godt patientforløb – både
før, under og efter tiden i psykiatrien.

Social- og psykiatriudvalget 28. august 2019
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Kort sagt . . .
• . . . vi vil skabe et trygt hospital for børn og unge med
psykisk sygdom – både for dem, der er her i ambulant
behandling, og dem, der skal bo på BUC i lidt længere
tid.

Social- og psykiatriudvalget 28. august 2019
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Social- og psykiatriudvalget 28. august 2019
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Social- og psykiatriudvalget 28. august 2019
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Social- og psykiatriudvalget 28. august 2019
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Social- og psykiatriudvalget 28. august 2019
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Social- og psykiatriudvalget 28. august 2019
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Social- og psykiatriudvalget 28. august 2019
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Social- og psykiatriudvalget 28. august 2019
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Den videre proces
• Afslutning af visionsarbejdet, efter kommentarer fra udvalg og råd
• Programfase efterår 2019 – efterår 2020
• Brugerrejser (patientforløbsbeskrivelser)
• Oversættelse af vision til paradigmer for udformning af byggeriet
• Tekniske forhold og Rum, nærheder og arealer

• Myndighedsforhold, udbudsstrategi og entrepriseform, finansiering m.m.

Social- og psykiatriudvalget 28. august 2019
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Programfasen
• Programfasen løber ca. et år
• Programfase starter hvis
projektet får godkendelse til
igangsætning af næste fase i
Regionsrådet september 2019
• To parallelle processer: rum og
teknik. Dette omhandler rum.

• Beskriver alle behov omkring
bygningen fra det strategiske til
den konkrete indretning af afsnit
og rum
• Alt beskrives efter en intensiv
brugerinddragelsesproces
Klinikere, patienter, pårørende,
specialister og rådgivere
inddrages
• Gældende standarder
indarbejdes

Social- og psykiatriudvalget 28. august 2019

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

19

Psykiatri

Punkt nr. 21 - Vision for et nyt børne- og ungdomspsykiatrisk center
Bilag 2 - Side -20 af 26

Brugergrupper i efteråret 2019
• Første møde ultimo september
• 11 grupper omkring indholdet i
bygningen:
• To grundlæggende og
strategiske
• Syv organiseret efter afsnit
• To tværgående

• Deltagere udpeges ultimo
august

Social- og psykiatriudvalget 28. august 2019
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Brugerrejser & forløb
Bygningens principper & sammenhæng
Ambulatorieafsnit
Ankomst & café
Dagafsnit
Døgnafsnit
Forskning, mødecenter & kontorer
Service, logistik & køkkenarealer
Skole
Kunst, farver, inventar & materialer
Leg, uderum & bevægelse
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Patient- og pårørendeinddragelse
• Gruppen med brugerrejser vil inddrage patienter og
pårørende i dataindsamling
• Øvrige brugergrupper efterår 2019 er en faglig
oversættelse af brugerinput fra vision- og brugeranalyse
• Programmet valideres midtvejs og afslutningsvist af
patienter og pårørende m.fl.
• Patient-pårørende inddragelse intensiveres igen

Social- og psykiatriudvalget 28. august 2019
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Social- og psykiatriudvalget 28. august 2019
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Finansiering af projektet
• Regionens efterslæb (renoveringsplan og udestående kvalitetsløft)
• Råderum i anlægsloft kun 850-900 mio. kr. om året, der de næste 3-4 år er
disponeret til andre store projekter. Herefter renoveringsplan.
• Offentligt Privat Partnerskab om finansiering, opførelse og efterfølgende drift
af bygningen – mange fordele: innovation i det offentlige og ejendomsleasing
• Deponeringspligt imødegås ved ansøgning i årlig OPP-pulje
• Derfor peges på hovedfinansiering ved gennemførelse af projektet som OPP
• Tilbagebetaling over driftsbudgettet
• Ambitionsniveau for projekt kunne måske også give mulighed for fondsstøtte
for en mindre andel

28. august 2019
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Mulig tidsplan
Aktivitet

Periode

Programfase

September 2019 – efterår 2020

Konkurrencefase og kontrakt

Efterår 2020 – ultimo 2021

Udførelsesfase
•

Færdigprojektering

2022 – 2023

•

Udførelse

2023 – 2025
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Arealbehov for et byggefelt
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Indberetning om
jordforurening 2018
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Soil Mixing - en kæmpe stor stavblender, som bruges til
at omrøre jorden.
Her er Soil
Mixing brugt til oprensINDBERETNING
OM JORDFORURENING
2018
ning af tjæreforurenet jord på det tidligere Søllerød
Gasværk. Jorden tilsættes cement og stoffer, der kan
nedbryde forureningen, og Soil Mixingen sørger for, at
cementen og stoffer blandes med jorden.
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Forord
Danmarks fem regioner har ansvaret for at beskytte bor
gerne, drikkevandet og miljøet mod risikoen fra jordfor
urening. Jordforurening stammer typisk fra virksomheder,
som gennem tiden har brugt olie og kemikalier. Utætte
tanke eller ødelagte kloakledninger kan også være skyld
i, at olie og kemikalier har forurenet jorden.
I Region Hovedstaden har vi frem til i dag haft næsten
24.000 grunde i kikkerten som følge af deres forhisto
rie som eksempelvis autoværksteder, lossepladser,
metalvirksomheder og renserier. Langt de fleste har vi
frikendt igen, men flere end 7.200 grunde er i dag kort
lagt, fordi jorden er forurenet eller kan være det. Næsten
5.300 af dem kan være problematiske, og der kommer
løbende nye grunde til som følge af vores systematiske
opsporing af mulige forureninger.

Drikkevandet er under pres

I hovedstadsregionen er presset på grundvandet større
end i resten af Danmark. Det skyldes kombinationen af
den store befolkningstæthed, den intensive indvinding
af drikkevand og de mange forurenede grunde. Behovet
for at beskytte det grundvand, der bruges til drikkevand,
er stort, da vandboringerne ikke bare kan flyttes, hvis
de bliver forurenede. I Region Hovedstaden prioriterer vi
derfor beskyttelse af grundvandet højest.

Forurening på boliggrunde

Vi finder ikke kun jordforurening på industrigrunde. I dag
er der bygget boliger på mange af de grunde, hvor der
tidligere har været fx autoværksted, benzinsalg, losse
plads eller tjæreplads. Hvis den tidligere virksomhed har
forurenet jorden, kan det få betydning for brug af hus og
have.
I Region Hovedstaden ønsker vi, at borgerne skal kunne
leve trygt uden risiko for skadelig påvirkning fra jordfor
urening. Derfor tilstræber vi, at borgerne får en hurtig
afklaring af forureningen på deres grund, da det skaber
tryghed. Vi medvirker desuden til at skabe gode rammer
for kommuner og bygherrer i forbindelse med byudvik
ling og nybyggeri i områder med jordforurening.

senere år haft særlig fokus på at gennemgå de forure
nede grunde i forhold til, om forureningen kan være
problematisk. Gennemgangen viser, at 200 forurenede
grunde i hovedstadsregionen kan være problematiske
for vandmiljøet. I 2019 skal regionerne forhandle med
staten om penge til opgaven med at beskytte vandmiljø
et mod jordforurening.

Udvikling af nye metoder

Vi har løbende fokus på at udvikle nye og mere effektive
metoder, teknologier og processer, som kan medvirke
til, at vi hele tiden kan gennemføre indsatsen mod
jordforurening med større kvalitet, mere effektivt, mere
økonomisk og mere bæredygtigt. I Region Hovedstaden
foregår udviklingsarbejdet typisk i samarbejde med
forskningsinstitutioner og specialfirmaer, som er interna
tionalt førende indenfor området. Og vores finansiering
af udviklingsarbejdet suppleres i stigende grad med
midler fra nationale og internationale forskningsfonde
og –programmer.

Indsatsen i 2018

Denne redegørelse beskriver Region Hovedstadens
arbejde på jordforureningsområdet i 2018 og den plan
lagte indsats i 2019. Redegørelsen er udarbejdet efter
Miljøstyrelsens ”Bekendtgørelse om indberetning og
registrering af jordforureningsdata”, og udgør sammen
med en elektronisk indberetning af oplysninger om
forurenede grunde Region Hovedstadens indberetning
for 2018 til Miljøstyrelsen.
Bagerst i redegørelsen er nøgletal og økonomi for 2018
samlet.
Bornholms Regionskommune er en del af Region Hoved
staden. På jordforureningsområdet har Bornholm dog en
særstatus, som betyder, at regionskommunen selv har
ansvaret for den offentlige indsats i form af kortlægning,
undersøgelser og oprensning. Bornholm Regionskommu
nes indsats mod jordforurening er derfor ikke beskrevet i
denne redegørelse.

Vandmiljøet kan være påvirket af
jordforurening

Jordforurening kan også være et problem for vandmiljø
et i søer, vandløb og havet, hvis de forurenende stoffer
siver fra jorden og ud i vandet. I regionerne har vi de
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Indsatsen – trin for trin
Regionen forebygger skader fra jordfor
urening for at beskytte borgerne, drikke
vandet og miljøet.
Regionerne har ansvaret for indsatsen over for jordfor
urening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser
forurenet jord. Formålet er at sikre rent drikkevand, sikre
borgernes sundhed og beskytte vandmiljø og natur mod
jordforurening.

Opgaverne kan overordnet opdeles i den offentlige
indsats, og samarbejde og service overfor borgere og
virksomheder.

Den offentlige indsats – trin for trin

Den offentlige indsats indeholder typisk følgende trin:

1

Først indsamler regionen historiske oplysninger
om aktiviteter, som kan være årsag til forurening. Grunde med sådanne aktiviteter kortlægges på
vidensniveau 1. Kortlægningen holder styr på de
forurenede grunde, og er med til at sikre, at der tages
højde for forureningen ved fremtidige ændringer, og at
den forurenede jord ikke fjernes uden tilladelse.

1 KORTLÆGNING

INDLEDENDE

2

Viser en indledende undersøgelse, at der er
forurenet, kortlægges på vidensniveau 2.
Regionen vurderer, om der er behov for yderligere
undersøgelse.

2 UNDERSØGELSER

3

AFGRÆNSENDE

3 UNDERSØGELSE

Næste fase kan være en afgrænsende undersøgelse, hvor regionen undersøger forureningen
detaljeret, afklarer risikoen og beslutter om forureningen skal renses op. På de fleste grunde er risikoen
overfor mennesker og miljø ofte så lille, at det ikke er
nødvendigt at fjerne forureningen. Kortlægningen
opretholdes for at holde styr på forureningen.

4 OPRENSNING

4

Næste fase kan være oprensning af forurening,
hvor regionen fjerner den del af forurening, der
udgør en risiko.
DRIFT AF TEKNISK ANLÆG

5 OG OVERVÅGNING

Figur 1. Trinene i den offentlige indsats med kortlæg
ning, undersøgelser og oprensning
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Oprensningen kan ende med, at der installeres
et teknisk anlæg, der fremadrettet skal sikre
grundvandet eller indeluften i en bolig mod forurening.
Det tekniske anlæg er en del af oprensningen og skal
ofte være i gang i mange år. På nogle grunde ender
regionen med at overvåge forureningen for at være
sikker på, at den ikke spreder sig og skaber problemer
andre steder.
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Alle trin er lige vigtige og en forudsætning for de efterføl
gende trin. Den indledende kortlægning skaber overblik
og er afgørende for en optimal behandling af forure
ningerne og for den forebyggende effekt af indsatsen.
Den konkrete vurdering af risikoen fra forureningen er
afgørende for, hvor hurtigt regionen prioriterer forure
ningen videre til næste trin. Derfor kan der gå flere år fra
en forurenet grund bliver kortlagt, til den bliver undersøgt
nærmere og eventuelt renset op.
Formålet med den offentlige indsats er ikke at fjerne alle
forureninger. Kun de forureninger eller dele af forurening
erne, som udgør en risiko. Derfor er det heller ikke nød
vendigt at oprense samtlige jordforureninger i Danmark.

Samarbejde og service overfor borgere og
virksomheder

Regionens opgaver rettet mod borgerne, private bygher
rer og ejendomsmæglere omfatter bl.a.:
• Råd og vejledning til borgere om sundhedsrisiko ved
jordforurening.
• Besvarelse af forespørgsler fra ejendomsmæglere,
advokater og borgere om konkret jordforurening, fx i
forbindelse med køb og salg af ejendomme.
• Vurdering af tilladelser om byggeri og ændret anven
delse på forurenede grunde.
• Vurdering af undersøgelser og oprensning af for
urening betalt af private grundejere og bygherrer i
forbindelse med salg og byggeri.

IKKE ALLE JORDFORURENINGER SKAL RENSES OP
Hver gang regionerne laver en historisk
gennemgang og vurdering af 100 grunde,
viser erfaringen, at 50 grunde bliver frikendt,
og at 50 grunde skal undersøges nærmere.
Når undersøgelserne er slut, ender vi med
1-4 grunde, hvor forureningen er så kritisk i
forhold til menneskers sundhed og miljøet,
at regionen skal rense op
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Vejen til ren jord og rent vand
Ren jord og rent vand bidrager til at ska
be en grøn region med gode livsvilkår og
vækstbetingelser for borgere og virksom
heder.
Siden 2014 har Region Hovedstaden prioriteret
indsatsen på jordforureningsområdet som beskrevet i
regionens Jordplan ”Vejen til ren jord og rent vand”. Be
skyttelse af grundvandet er prioriteret højest, samtidig
med at borgerne i hovedstadsregionen skal kunne leve
trygt uden risiko for gener fra jordforurening. Regionen
ønsker også at medvirke til at skabe gode rammer for
kommuner og bygherrer i forbindelse med byudvikling
og nybyggeri i områder med jordforurening, og at arbejde
tæt sammen med kommuner og vandforsyninger om
beskyttelse af drikkevandet.

Turbo på beskyttelse af grundvandet

Jordplanens overordnede formål er at sikre 80 procent
af grundvandet på 10 år. Inden udgangen af 2024 skal
regionen derfor have undersøgt alle særligt forurenede
grunde og reduceret forureningen i de områder, hvor 80
procent af drikkevandet indvindes. Områderne med de
80 procent af grundvandet er de mørkerøde områder på
kort 1.
De særligt forurenede grunde er forurenet med klorerede
opløsningsmidler, der selv i små mængder kan være
årsag til massiv forurening af grundvandet. Stofferne
kan desuden være en trussel mod indeluften i boliger.
I særlige situationer fx med stor forurening meget tæt
på vandboringer, gennemfører regionen også en indsats
overfor andre stoffer, der kan forurene grundvandet. Det
kan for eksempel være forureninger med pesticider og
forskellige benzinstoffer.
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På en del af de forurenede grunde vil det være nødven
digt at gennemføre en oprensning, der indebærer aktivi
teter ud over de 10 år, der opereres med i Jordplanen, fx
oppumpning af forurenet grundvand.
Status for den grundvandsbeskyttende indsats er
opgjort i forhold til ’80 %’-områderne og fremgår af kort
2. De mørkegrønne områder på kortet er de grundvands
områder, som regionen i dag har undersøgt og renset op
i forhold til forurening med klorerede opløsningsmidler.
De mørkegrønne områder svarer til 15 procent af den
samlede grundvandsressource, der bruges til drikkevand
i hovedstadsregionen. De lysegrønne områder på kort 2
viser de områder, hvor regionen er godt i gang med den
grundvandsbeskyttende indsats, mens de gule områder
er dér, hvor indsatsen er påbegyndt.

Jordforurening på boliggrunde

En del af de forurenede grunde i hovedstadsregionen er
boliggrunde. Region Hovedstaden ønsker, at borgerne
kan leve trygt uden risiko for gener fra jordforurening.
Derfor prioriterer regionen at gøre en indsats i boliger,
hvor vi finder, at der er høj risiko for indeluften på grund
af afdampning fra jordforurening. Klorerede opløsnings
midler er stoffer, der udgør en sundhedsrisiko, og derfor
ønsker vi dem ikke i indeluften.
Region Hovedstaden prioriterer at beskytte indeluften
i boliger højere end indsatsen mod jordforurening, som
alene udgør en risiko ved kontakt med jorden. Det
skyldes, at vi ikke kan lade være med at trække vejret
indedøre, men godt kan afdække områder i haven, hvor
der er forurenet jord. Kontakt med forurening i havejord
kan i de fleste tilfælde undgås ved at følge nogle få råd.
Problemer med forurening af indeluften skal derimod
løses ved hjælp af tekniske anlæg, der ofte skal være i
gang i mange år.
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Kort 1 – Områder med indvinding af drikkevand
i Region Hovedstaden
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Kort 2 – Status for den grundvandsbeskyttende
indsats ved udgangen af 2018
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Kortlægning skaber overblik

Jordplanen prioriterer en fortsat systematisk kortlæg
ning af jordforureninger. På nuværende tidspunkt er den
systematiske kortlægning afsluttet eller i gang i 25 af re
gionens 28 kommuner. Kortlægningen sker på baggrund
af viden om brancher, der har benyttet forurenende
stoffer eller på anden måde kan have forurenet jorden.
Kortlægningen skaber overblik over forurenede grunde
og danner dermed grundlaget for en optimal prioritering
af den helhedsorienterede indsats. Kortlægningen om
fatter også indledende undersøgelser af de forureninger,
som kan være kritiske overfor grundvandet og undersø
gelser på kortlagte boliggrunde, når boligejerne anmoder
regionen om det.

Forurening som kan påvirke vandmiljø og
natur

Frem til 2019 har Region Hovedstaden skabt overblik
over, hvor mange af de kortlagte grunde, der kan true
vandmiljøet i søer, vandløb og havet og naturen. Efter
2020 vil regionen som led i gennemførelsen af statens
vandområdeplaner foretage en indsats på de grunde,
som udgør en trussel mod vandmiljøet og natur.

Innovation og gode vækstvilkår

Innovation og udvikling af nye metoder er helt afgørende
for, at Region Hovedstaden kan sikre den rette hånd
tering af udfordringerne med jordforening. Specielt i
forhold til påvirkning af indeluften i boliger er de metoder,

der findes i dag, ikke tilstrækkelige til at kunne håndtere
forurening optimalt. Derfor vil regionen øge innovation
og udvikling af nye metoder. Regionen ønsker at gen
nemføre denne udvikling i samarbejde med danske og
internationale offentlige og private samarbejdspartnere.
Regionen prioriterer udvikling af billigere, hurtigere og
mere klimavenlige metoder højt til gavn for både økono
mi og mindre CO2-udledning.

Samarbejde og service overfor borgerne

Endeligt ønsker regionen at øge samarbejdet med kom
muner om fx byudvikling og med kommuner og vand
forsyninger om beskyttelse af grundvandet. Regionen
afsøger nye samarbejdsformer om helhedsløsninger på
jordforureningsområdet. Og vil, hvor det er muligt, indgå
i partnerskaber om de bedste løsninger på området. Når
der igangsættes konkrete aktiviteter i et større område,
vil regionen indbyde borgerne til møde, så de kan blive
orienteret om den kommende indsats. Regionen har
også igangsat en række initiativer om borgertilfreds
hedsmålinger og selvbetjeningsløsninger på jordforure
ningsområdet.

Justering af Jordplanen

Jordplanen har fungeret fint i snart fem år, men ændrin
ger i forudsætningerne for planen gør det nødvendigt at
justere den, og derfor vil Jordplanen i løbet af 2019 blive
justeret.
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Kort 3 – Status for kortlægningsindsatsen på
Vestegnen og tilstødende kommuner uden for
Frederiksberg og Københavns kommuner ved
udgangen af 2018
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Overblik målretter indsatsen
Overblik over de forurenede grunde er for
udsætningen for, at regionen kan håndtere
risikoen og beskytte drikkevandet, borger
nes sundhed og miljøet.
Overblikket over, hvor der er forurenet, er afgørende for
Region Hovedstadens prioritering af, hvilke forureninger
der skal gøres noget ved, og hvilke forureninger der ikke
skal bruges offentlige midler på at rense op. Hvis regio
nen ikke har dette overblik, vil der være forureninger som
ikke bliver fundet, undersøgt og renset op. Manglende
overblik kan betyde, at regionen ikke får fat på de værste
forureninger først.
Grundlaget for Region Hovedstadens indsats på
jordforureningsområdet tager derfor udgangspunkt i en
systematisk kortlægning af grunde, som enten er eller
kan være forurenet. Kortlægningen sikrer, at
• regionen har overblik over truslerne fra jordforurening,
så undersøgelser og oprensning kan prioriteres ud fra
princippet: den vigtigste indsats først
• regionen kan give råd og vejledning til borgere og
virksomheder om jordforurening
• en fremtidige anvendelse af den forurenede grund
sker uden risiko for borgernes sundhed
• forurenet jord ikke flyttes uden godkendelse og fx
havner på legepladsen i en børnehave.
Regionen skal kortlægge alle jordforureninger, uanset
om forureningerne er omfattet af den offentlige indsats
eller ej.

Kortlægning på Vestegnen og tilstødende
kommuner

Siden 2013 har Region Hovedstaden haft fokus på at
kortlægge forurenede grunde på Vestegnen og tilstø
dende kommuner uden for Frederiksberg og København.
Arbejdet omfatter kortlægning af muligt forurenede grun
de og indledende forureningsundersøgelser på grunde,
hvor der har været håndteret klorerede opløsningsmidler.
Klorerede opløsningsmidler er de kemiske stoffer, som
hidtil har været den største trussel overfor grundvandet i
hovedstadsregionen.
Kortlægningen af muligt forurenede grunde på Vesteg
nen blev afsluttet 2018, mens de sidste indledende
undersøgelser afsluttes i 2019.
Tabel 1 viser en status for kortlægningen på Vestegnen
og tilstødende kommuner ved udgangen af 2018.

Øvrig kortlægning

I 2018 har Region Hovedstaden desuden kortlagt mulig
forurenede grunde i Dragør, Gribskov og Halsnæs kom
muner. I Gribskov Kommune er kortlægningen afsluttet
i 2018, mens de sidste sager i Dragør og Halsnæs
kommuner afsluttes i 2019. De indledende forurenings
undersøgelser på grunde, hvor der har været håndteret
klorerede opløsningsmidler igangsættes efterfølgende i
disse kommuner.
Kort 3 viser status for kortlægningsindsatsen i hele
hovedstadsregionen.

KORTLÆGNING AF
JORDFORURENING SKER PÅ TO
NIVEAUER:
Muligt forurenet jord kortlægges på vidensniveau 1, hvis oplysninger om grunden viser, at
der har været aktiviteter, der kan have forurenet
jorden.
Forurenet jord kortlægges på vidensniveau 2,
hvis undersøgelser viser, at jorden er forurenet.
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Kommune

Kortlægning af mulig forurening

Indledende undersøgelser af stoffer, som er
særligt kritiske i forhold til grundvandet

Albertslund

Afsluttet

Afsluttes i 2019

Ballerup

Afsluttet

Afsluttes i 2019

Brøndby

Afsluttet

Afsluttes i 2019

Gladsaxe

Afsluttet

Afsluttes i 2019

Glostrup

Afsluttet

Afsluttes i 2019

Herlev

Afsluttet

Afsluttes i 2019

Hvidovre

Afsluttet

Afsluttes i 2019

Høje-Taastrup

Afsluttet

Afsluttet

Ishøj

Afsluttet

Afsluttet

Rødovre

Afsluttet

Afsluttes i 2019

Vallensbæk

Afsluttet

Afsluttet

Status for vurderede og kortlagte grunde

Siden 2011 har Region Hovedstaden gennemgået og
vurderet 5.300 grunde i forhold til jordforurening, så der
ved udgangen af 2018 i alt er vurderet næsten 23.900
grunde. Hovedparten, svarende til 70 procent, af grunde
ne er i dag frikendt for forurening, det vil sige, at de ikke
længere er kortlagt, eller at de aldrig har været kortlagt
ud fra gennemgang af det historisk materiale. De sidste
30 procent af grundene, svarende til 7.200 grunde, er i
dag kortlagt som forurenet eller muligt forurenet. Det er
knap 200 flere kortlagte grunde end året før. Udviklin
gen i antallet af frikendte og kortlagte grunde i perioden
2011 til 2018 fremgår af figur 2.

Kortlagte grunde og frikendte grunde ved udgangen af året

Tabel 1. Status for kortlægning på Vestegnen og tilstødende kommuner ved udgangen af 2018.
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Frikendte grunde

Kortlagte grunde

Figur 2. Antal gennemgåede grunde – kortlagt og frikendt
– i alt ved udgang af året.
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En del af de kortlagte grunde undersøges hvert år af
regionen. Hvis der er forurenet, bliver grunden kortlagt
som forurenet. Hvis der ikke er forurenet, frikendes
grunden og kortlægningen annulleres. En grund kan godt
være kortlagt som både mulig forurenet og forurenet.
Hvis der for eksempel er kendskab til forurening på en
del af grunden, bliver denne del forureningskortlagt,
mens oplysninger om mulige kilder til jordforurening på
en anden del af grunden gør, at denne del bliver kortlagt
som måske forurenet. I 2018 udgik 49 grunde helt af
kortlægningen.
I figur 3 er de 7.200 kortlagte grunde opgjort i forhold til,
om de er omfattet af offentlige indsats eller ej. Figuren
viser, at næsten trefjerdedele af de kortlagte grunde er
omfattet af regionens indsats. Det vil sige, at Region
Hovedstaden på et tidspunkt skal undersøge grundene
og eventuelt oprense forureningen.
På den sidste fjerdedel er forureningen eller den mulige
forurening ikke omfattet af yderligere undersøgelser eller
oprensning. Her udgør forureningen altså ingen risiko.
Det kan fx være forurening, der er håndteret, så der ikke
længere er nogen risiko. Eller forurening, der ligger et
sted, hvor den ikke udgør en aktuel risiko. Selv om der
ikke er nogen risiko, skal Region Hovedstaden som ud
gangspunkt opretholde kortlægningen for at holde styr
på forureningen, og for at sikre, at der bliver taget højde
for forureningen ved et eventuelt fremtidigt byggeri eller
ved en ændret anvendelse af den forurenede grund.

27%

73%

Omfattet af regionens indsats
Ikke omfattet af regionens indsats

Figur 3. Kortlagte grunde ved udgangen af 2018 opgjort i for
hold til, om de er omfattet af regionens indsats eller ej.
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Kort 4 – Undersøgelser, oprensninger og tekniske
anlæg i forhold til grundvand
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Rent grundvand
– også i fremtiden
Regionen har stort fokus på at beskytte
grundvandet, så alle – også i fremtiden
– kan drikke rent vand fra vandhanen.
I Region Hovedstaden er presset på drikkevandet større
end i resten af Danmark. Det skyldes, at der indvindes
drikkevand under 96 procent af arealet samtidig med,
at en fjerdedel af alle kendte jordforureninger i Danmark
findes i hovedstadsregionen. Kombinationen af den
intensive indvinding af drikkevand og de mange forure
nede grunde giver et stort behov for at beskytte det
grundvand, der bruges til drikkevand, da vandboringerne
kan ikke bare flyttes, hvis de bliver forurenede.
Region Hovedstaden har derfor stort fokus på grundvan
det og arbejder med en helhedsorienteret tilgang til at
beskytte grundvandet. Tilgangen går kort fortalt ud på
at undersøge og om nødvendigt gennemføre afhjælpen
de tiltag på de grunde, hvor der er fundet forurenende
stoffer, der udgør en særlig risiko for grundvandet inden
for et indvindingsopland. Fokus har primært været
rettet mod klorerede opløsningsmidler. De klorerede
opløsningsmidler er kræftfremkaldende og de har været
anvendt på et meget stort antal grunde i hovedstads
regionen. Uden Region Hovedstadens indsats ville
mange vandværker i dag være udfordret med klorerede
opløsningsmidler.

KLOREREDE
OPLØSNINGSMIDLER
Klorerede opløsningsmidler er kemi
ske stoffer, som bl.a. har været brugt til
rensning af tøj og rengøring af metaldele.
Stofferne spredes let i jord og grundvand. De
ændres langsomt og danner nye problematiske
stoffer i forbindelse med nedbrydningen. Selv
små mængder af klorerede opløsningsmidler kan
være årsag til massiv forurening i grundvandet,
ligesom stofferne kan dampe op af jorden og
ind i bygninger. Spild af klorerede opløsnings
midler kan derfor forårsage meget komplice
rede forureninger i jord og grundvand og
påvirker ofte indeluften i bygninger nær
forureningen.

Nu viser det sig imidlertid, at pesticider også kan være
et problem for grundvandet og dermed drikkevandet i
hovedstadsregionen. Region Hovedstaden samarbejder
derfor med kommuner og vandværker om at tilveje
bringe det nødvendige overblik over forureningsbilledet
i forhold til pesticider for på den måde at målrette
regionens indsats.

Indsatsen i 2018

I 2018 har Region Hovedstaden arbejdet med 617
forureninger, som kan udgøre en risiko for grundvandet.
Knap en femtedel af forureningerne findes på bolig
grunde, så her har regionens indsats både omfattet
grundvand og borgernes sundhed.
Kort 4 viser de steder, hvor regionen har undersøgt, ren
set op og haft tekniske anlæg i forhold til grundvandet.
Helt i overensstemmelse med Jordplanen udføres de
indledende undersøgelser på Vestegnen og tilstødende
kommuner, hvor regionen i 2018 har færdiggjort kortlæg
ningen af grunde, der kan være forurenet. Tilsvarende
udføres de afgrænsende undersøgelser og oprensninger
i de mørkerøde områder, hvor 80 procent af drikkevan
det indvindes. Kort 4 viser også, at regionen driver en
række tekniske oprensningsanlæg uden for de priorite
rede grundvandsområder. Der er tale om oprensningsan
læg, som er igangsat før Jordplanen blev vedtaget.
Kun få forureningssager kan afsluttes inden for et
kalenderår. De fleste undersøgelser og oprensninger
tager længere tid, og derfor er der mange forureningssa
ger, som fortsætter fra det ene år til det andet. Drift af
tekniske oprensningsanlæg og overvågning af forure
ning foregår også over lang tid, for at være sikker på, at
forureningen ikke spreder sig og skaber problemer andre
steder.
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Case
Pesticider i grundvandet

Pesticider har været anvendt til at bekæmpe ukrudt,
svampe og insekter i ca. 50 år, og specielt i starten
var man ikke opmærksom på, at stofferne kunne
forurene grundvandet.
I løbet af 2017 og 2018 har vi gentagne gange hørt
og læst om, at hidtil ukendte pesticider er påvist i
vandværker over hele landet. Noget tyder derfor på,
at pesticider i grundvandet kan være et større og
mere udfordrende problem end hidtil antaget – også
hér i Region Hovedstaden.
Nogle af pesticiderne har vandværkerne opdaget
ved tilfældigheder, andre stoffer har været kendte
i regioners forureningsundersøgelser, men har ikke
været en del af vandværkernes analyseprogram.
Derudover viser resultater fra statens forsøgsmarker,
at nogle af de godkendte pesticider ikke kun opta
ges i planter, men også siver ned til grundvandet.
Staten har derfor skærpet kravene til vandværkerne
om at analysere for de nyopdagede pesticider og i
takt med, at resultaterne offentliggøres, er mange
vandværker blevet udfordret, fordi vandprøver viser
indhold af pesticider. Regionerne har i et tværregi
onalt samarbejde sammensat en ny, omfattende
analysepakke med det formål at belyse, om der er
flere stoffer, der tidligere er blevet overset.

Samarbejde på tværs

I forskellige områder af hovedstadsregionen sam
arbejder Region Hovedstaden med vandværker og
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kommuner om at skabe overblik over pesticidtruslen
i det område, hvor vandværket henter sit drikke
vand og på forurenede grunde, som er omfattet
af regionens indsats. Alle parter anvender den nye
regions-analysepakke for at få det mest komplette
forureningsbillede af eventuelle pesticider og deres
nedbrydningsprodukter.

Nyt stof – DMS

Det er ikke altid muligt at vide præcist, hvad der
er årsagen til forurening med pesticider. Især et af
pesticiderne, DMS, ser ud til at forekomme udbredt
i grundvandet og i lave koncentrationer. DMS er et
nedbrydningsprodukt fra svampemiddel, der dels
indgår i pesticider og dels i træbeskyttelsesmidler og
udendørsmaling.
Regionerne har kun ansvar for at undersøge og
afhjælpe forurening fra pesticidforurening, der
stammer fra en punktkilde, fx et spild. Det er ikke
regionens ansvar at tage sig af forureninger, der
stammer fra den regelrette anvendelse af pesticider
på marker eller maling med træbeskyttelse. Derfor
er det ikke ligegyldigt, hvilke kilder, der er årsag til
forureningen. Region Hovedstaden er derfor i færd
med at undersøge, hvordan DMS har været anvendt,
og hvordan det er havnet i grundvandet hér i hoved
stadsregionen.
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Simpel vandbehandling på et vandværk består i
iltning og filtrering, der fjerner naturligt forekom
mende stoffer, så som jern og mangan.
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Case
Revurdering af tekniske oprensningsanlæg

Region Hovedstaden driver i dag 114 tekniske anlæg,
der sikrer drikkevand og/eller indeklimaet i boliger mod
forurening fra jorden. I 2018 var anlæggene med til at
beskytte 46 mio. kubikmeter grundvand mod forurening.
De tekniske anlæg fjerner ikke selve forureningen, men
de oppumper det forurenede grundvand og sikrer
dermed, at forureningen ikke spreder sig til det nærlig
gende vandværk. Derfor er det ofte nødvendigt at holde
anlæggene i gang i mange år.

Status for revurderinger i 2011–2018

I perioden 2011-2018 har Region Hovedstaden igangsat
38 revurderinger i forhold til undersøgelse (11 stk.),
optimering (15 stk.) og lukning (12 stk.).

11

Regionen revurderer løbende de tekniske anlæg for at
sikre den bedste og mest effektive drift. Revurderingen
sker primært af tre årsager:
1. for at sikre, at der bliver taget hånd om forureningen,
2. for at optimere den tekniske drift og
3. for at lukke de anlæg, som har opfyldt deres formål.
For at være sikker på, at forureningen ikke har spredt sig
siden anlægget, blev taget i brug, igangsætter Region
Hovedstaden undersøgelsesrevurderinger for at få
overblik over forureningssituationen og forureningens
mulige spredningsveje. Disse revurderinger viser også,
om den aktuelle indsats er tilstrækkelig, eller om der skal
ske yderligere tiltag. Hvis indsatsen fortsat er den rette,
optimerer regionen så vidt muligt den tekniske drift af
anlægget.
Nogle gange kan der være endog meget store udgifter
forbundet med at drive ét teknisk oprensningsanlæg.
Dette kan fx skyldes hyppige tilsyn, stort energiforbrug
eller store udgifter til at aflede den rensede vand til
kloakken eller det nærliggende vandløb. I disse tilfæl
de udfører regionen en optimeringsrevurdering for at
effektivisere anlægget, så omkostninger og energiforbrug
mindskes.
Når Region Hovedstaden vurderer, at et teknisk oprens
ningsanlæg nærmer sig en mulig lukning, igangsættes en
lukningsrevurdering for at revudere risikovurderingen og
udarbejde grundlaget for en endelig lukning af anlægget.
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15

12

Optimeringsrevurdering
Lukningsrevurdering
Undersøgelsesrevurdering
Resultatet af de 38 revurderinger viser, at det er lykkedes
at lukke 15 tekniske oprensningsanlæg. Et anlæg er
midlertidig lukket og i stedet overvåges forureningen. På
fire anlæg er gennemført en anden indsats, hvor der fx
er sket en bortgravning af forurenet jord eller en termisk
oprensning af forureningen.

Punkt nr. 22 - Indberetning om jordforurening 2018 til Miljøstyrelsen
INDBERETNING OM JORDFORURENING 2018
Bilag 1 - Side -21 af 56

1
4

18

15
1

Optimeret

4

Lukket
18

15

Optimeret

Et eksempel på en kombineret undersøgelses- og opti
meringsrevurdering er en forureningssag i Lyngby, hvor
Region Hovedstaden gennem en lang årrække havde
oppumpet og Lukket
renset forurenet grundvand på et tidligere
renseri. Regionen udførte en ekstra undersøgelse for at
blive klogere på forureningen, og hvordan den spredte
Alternativ
oprensning
sig. Efter undersøgelsen
kunne
regionen fjerne forure

Alternativ oprensning
Overvågning

ningen mere effektivt ved at lukke to af de boringer, der
hidtil havde oppumpede forurenet vand og i stedet tage
én nyetableret boring i brug. Det betyder, at regionen
nu oppumper mindre grundvand samtidig med, at der
fjernes mere forurening end før, og at forureningen fortsat
forhindres i at nå hen til vandværket.

Overvågning
21
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Jordforurening på boliggrunde
Regionens forebyggende indsats er med
til at sikre menneskers sundhed mod risi
koen fra jordforurening.
Region Hovedstaden ønsker, at borgerne i hovedstads
regionen skal kunne leve trygt uden risiko for gener
fra jordforurening. Derfor udfører regionen en indsats i
boliger, hvor der er høj risiko for indeluften på grund af
afdampning fra jordforurening. Klorerede opløsningsmid
ler, olie og benzin er stoffer, der typisk kan udgøre en høj
risiko for indeluften.
Regionen prioriterer at beskytte indeluften i boliger
højere end indsatsen mod jordforurening, som alene
udgør en risiko ved kontakt med jorden. Det skyldes,
at mennesker har sværere ved at undgå forurening,
som påvirker indeluften end den forurening, som er et
problem ved kontakt med jorden i en have. Kontakt med
forurening i havejord kan i de fleste tilfælde undgås ved
at følge nogle få råd. Problemer med forurening af inde
luften skal derimod løses ved hjælp af tekniske tiltag, der
ofte skal holdes i gang i mange år.

Indsatsen i 2018

Region Hovedstaden har i 2018 arbejdet med 230
forureninger, som kan udgøre en risiko for borgernes
sundhed. Halvdelen af forureningerne kan også udgøre
en risiko for grundvandet, så her har regionens indsats
både omfattet borgernes sundhed og grundvand.
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Kort 5 viser de steder, hvor regionen har undersøgt,
renset op og haft tekniske anlæg i forhold til borgernes
sundhed. Hovedparten af de indledende undersøgelser
er udført i Vestegnskommunerne og tilstødende kom
muner, hvor regionen netop nu udfører kortlægning og
indledende undersøgelser. De øvrige aktiviteter er udført
forskellige steder i hovedstadsregionen, da regionen
prioriterer indsatsen i forhold til borgernes sundhed højt,
uanset hvor boliggrundene ligger. Kun få forurenings
sager kan afsluttes inden for et kalenderår. Som ved
grundvandsindsatsen er der derfor mange forurenings
sager, som fortsætter fra det ene år til det andet.

Boligejerens særlige ret til undersøgelse

Ejere af boliggrunde, der er kortlagt som muligt forurenet,
har en særlig ret til at få undersøgt deres grund, hvis
de anmoder regionen om det. Det er ganske gratis for
boligejeren. Regionen skal udføre undersøgelsen inden
for et år fra boligejeren har bedt om undersøgelsen.
Undersøgelsen afklarer forureningssituationen og kan
derfor medvirke til at ændre den fastlåste situation, som
boligejere kan føle sig i, når deres grund bliver kortlagt
af regionen. I 2018 udførte Region Hovedstaden 114
undersøgelser på anmodning fra boligejere.
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Kort 5 – Undersøgelser, oprensninger og tekniske
anlæg i forhold til borgernes sundhed
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Forureningens sundhedsmæssige betydning

Når regionen kortlægger en boliggrund som forurenet,
tildeles grunden samtidig en kategori – F0, F1 eller F2 –
der fortæller, om forureningen har betydning for brug af
hus/lejlighed og have/gårdhave. Det hedder nuancering,
og er en slags tilstandsrapport for jorden. Nuancerin
gen kan gøre det lettere at sælge, købe og belåne en
forurenet boliggrund. Nuanceringssystemet blev indført i
2007. På boliggrunde, der er kortlagt før 2007, nuan
cerer regionen forureningen, når boligejeren kontakter
regionen herom.
På boliggrunde med forureningskategorierne F0 og F1
udgør forureningen ingen risiko, og regionen udfører der
for ikke flere undersøgelser eller renser op, med mindre
forureningen kan true grundvandet. Forureningskategori
en F2 betyder ikke nødvendigvis, at forureningen udgør
en risiko ved brugen af hus og have. F2 betyder ofte, at
forureningen endnu ikke er undersøgt tilstrækkeligt. Re
gionen vil derfor på et tidspunkt undersøge forureningen
nærmere og eventuelt rense den op.

I 2018 har Region Hovedstaden nuanceret forureningens
sundhedsmæssige betydning på 126 boliggrunde, så
der ved udgangen af 2018 er nuanceret i alt 1.153 bolig
grunde. Fordelingen af forureningskategorierne fremgår
af figur 4. Næsten trefjerdele af familierne bor på bolig
grunde med forureningskategorien F0 eller F1. Her udgør
forureningen ikke noget problem i forhold til boligen og
udenomsarealer som fx haven eller gårdhaven. Forure
ningen kan dog udgøre et problem, hvis jorden graves op
og flyttes andre steder hen, eller den kan udgøre en risi
ko overfor grundvandet. Derfor opretholdes kortlægnin
gen. På resten af boliggrundene er forureningskategorien
F2. Her kan der være en risiko, som regionen vil afdække
nærmere. Regionen har givet råd og vejledning til famili
erne om, hvordan de bør forholde sig, indtil forureningen
er undersøgt nærmere.

27%

JORDFORURENINGENS
TILSTANDSRAPPORT
Nuanceringssystemet er bygget op efter
de samme principper, som tilstandsrap
porten på en ejendom og inddeler jordforure
ningen i tre forureningskategorier F0, F1 og F2:
• F0 – forureningen udgør ingen risiko for brug af
hus og have
• F1 – forureningen udgør ingen risiko for brug af
hus og have, hvis råd følges
• F2 – forureningen udgør eller kan udgøre en
risiko for brug af hus og have.

60%

13%

F0 - forurening udgør ingen risiko
F1 - forurening udgør ingen risiko,
hvis råd følges
F2 - forurening kan udgøre en risiko
Figur 4. Fordeling af forureningskategorierne F0, F1 og F2 på
kortlagte grunde i hovedstadsregionen i perioden 2007-2018
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Undersøgelser og oprensninger gennem
værditabsordningen

Værditabsordningen giver boligejere mulighed for at få
fjernet den forurening, der udgør en risiko for deres hus
og have. Penge kommer fra staten, mens regionen står
for de praktiske opgaver som ansøgning om penge hos
staten, undersøgelse af forureningen og den eventuelle
oprensning. Værditabsordningen er en vigtig del af den
samlede indsats overfor jordforurening på boliggrunde i
hovedstadsregionen. Ordningen bidrager til, at regionen
kan udføre flere undersøgelser af forureningsrisikoen
og flere oprensninger end de, der er prioriteret i den
offentlige indsats.
I 2018 har Region Hovedstaden behandlet 18 ansøgnin
ger fra boligejere om oprensning af forurening gennem
værditabsordningen og arbejdet med 30 undersøgelser
og 9 oprensninger efter ordningen.

VÆRDITABSORDNINGEN
Værditabsordningen er en statsfinan
sieret ordning for de boligejere, der uden
at vide det, har købt en forurenet grund.
Ordningen giver ret til, at boligejere mod at
betale en mindre egenbetaling, får fremskyn
det den offentlige indsats mod forureningen.
Indsatsen sikrer, at hus og have kan bruges uden
skadelige virkninger fra forureningen. Ordningen
indebærer ikke, at der bliver renset helt op, så
grunden kan udgå af kortlægningen. For tiden er
der ingen eller kort ventetid på penge til undersø
gelser, mens der er 8-10 års ventetid på penge
til oprensning.

Ved udgangen af 2018 stod 60 boliggrunde i hoved
stadsregionen på venteliste til at blive renset op.
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Case
Kortlægning og undersøgelse af et større
boligområde

I juni 2017 kortlagde Region Hovedstaden et opfyldt
moseområde – Viemosen – i Rødovre Kommune
som muligt forurenet. I dag er der parcelhuse, en
haveforening og grønne arealer på det opfyldte
område.
Efterfølgende har 30 af de 39 ejere med kortlagte
boliggrunde anmodet regionen om en gratis boli
gundersøgelse for forurening. Undersøgelserne er
påbegyndt i efteråret 2017 og afsluttet i begyndel
sen af 2019.

Resultater af undersøgelsen

Ved undersøgelserne er der fundet slagger, tegl,
potteskår, gummistøvler, betonrester, dagrenovation,
porcelæn, glas, plastik og brokker i fyldjorden. Under
søgelser viser dermed, at der er opfyldt med tilkørt
lossepladsfyld i hele området. Lossepladsfylden
er meget varierende både med hensyn til tykkelse
samt indhold af fyld- og forureningskomponenter.
Det stemmer godt overens med den historiske rede
gørelse, som regionen fik udarbejdet forud for kort
lægningen i foråret 2017. Redegørelsen beskriver, at
der er tilkørt fyld i form af affald, skrald, slagger m.m.
til opfyldning af moseområdet.
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Parcelhushave, hvor regionen
har fjernet forurenet jord.

Alle de undersøgte boliggrunde er i dag kortlagt som
forurenet, det vil sige kortlagt på vidensniveau 2.
På baggrund af tidligere undersøgelser i området, var
det Region Hovedstadens forventning, at der kunne
være risiko for kontakt med overfladejorden på de
fleste af grundene, men undersøgelserne har givet et
mere nuanceret billede af forureningsforholdene:
• 2 grunde har fået en F0 nuancering, det vil sige, at
forureningen ikke udgør et problem
• 14 grunde har fået en F1 nuancering på grund af
lettere forurenet jord, det vil sige, at forureningen
ikke udgør et problem, hvis råd følges
• 9 grunde har fået en F2 nuancering på grund af
risiko ved kontakt med overfladejorden
• 4 grunde har fået en F2 nuancering på grund af
risiko for indeluften
• 1 grunde har fået en F2 nuancering på grund af
risiko for indeluften og kontakt med jorden
Boliggrunde med F2 nuancering på grund af risiko
for kontakt med overfladejorden er klar til afgravning
gennem værditabsordningen. Mens grunde med F2
nuancering på grund af mulig risiko for indeluften vil
blive undersøgt yderligere af regionen eller gennem
værditabsordningen.
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Vandmiljø og natur
Jordforurening kan skade vandmiljø og
natur. For at forebygge dette, har regio
nerne gennemgået de forurenede grunde
og fundet frem til, at 1.234 grunde kan
være problematiske – heraf 206 grunde i
hovedstadsregionen.
Danmark har som medlem af EU forpligtet sig til at
overholde EU’s Vandrammedirektiv, som skal sikre en
ensartet beskyttelse af vandmiljøet i alle EU-landene. De
stoffer, der kan være problematiske for vandmiljøet, er
bl.a. kvælstof, fosfor og miljøfremmede stoffer.
I 2012 aftalte staten og regionerne, at regionerne fra
2014 til 2018 skulle kortlægge problemstillingen i for
hold til jordforureninger, mens en egentlig indsats først
skulle gennemføres fra 2021, når de nye vandområde
planer træder i kraft. Regionernes indsats er nemlig ret
tet mod vandmiljø og beskyttet natur, der er omfattet af
vandområdeplanerne. Vandområdeplanerne indeholder
opskriften på, hvordan vi i Danmark vil forbedre vandmil
jøet og sikre renere vand i vandløb, søer og kystvande.

EU’S VANDRAMMEDI
REKTIV OG DE DANSKE VANDOM
RÅDEPLANER

For at kunne forebygge effektivt er første skridt at vide,
hvilke forureninger der kan være problematiske for vand
miljøet. Regionerne har derfor gennemgået og vurderet
alle de 37.000 kortlagte grunde i Danmark og fundet
frem til, at der på landsplan er 1.234 grunde, hvor forure
ningen kan være problematisk for vandløb, søer, fjorde
eller havet. I 2019 skal regionerne forhandle med staten
om finansiering af de videre tiltag overfor forureningen
på de 1.234 grunde.

Risikogrunde i Region Hovedstaden

Region Hovedstadens gennemgang af de 7.200 kort
lagte jordforureninger i hovedstadsregionen viser, at
forureningen på 206 af grundene kan være problematisk
for vandmiljøet. Det svarer til tre procent af de kortlagte
grunde i hovedstadsregionen.
På de 206 grunde er det altså nødvendigt med en
nærmere undersøgelse og eventuel oprensning af for
ureningen. 108 af de 206 grunde er i forvejen omfattet
af regionens indsats med undersøgelse og oprensning,
fordi forureningen også vurderes at kunne udgøre en
risiko for grundvand og/eller borgernes sundhed. På de
resterende 98 grunde er det alene vandmiljøet, der kan
være påvirket af forureningen. Fordelingen af risikogrun
dene er vist i figur 5.
Antallet af kortlagte grunde, der kan udgøre en risiko for
vandmiljøet, ændrer sig hele tiden i takt med, at regionen
kortlægger nye forureninger og vurderer risikoen.

EU’s vandrammedirektiv fastlægger rammerne
for beskyttelsen af vandløb, søer og kystvande
i alle EU-lande. Danmark har indarbejdet Vand
rammedirektivets bestemmelser i den danske
miljølovgivning i form af vandområdeplanerne.
Vandområdeplanerne er en samlet plan for at
forbedre det danske vandmiljø i overensstem
melse med EU’s Vandrammedirektiv.
I Danmark er 19.000 km vandløb, 700 søer
og 7.300 km kyststrækning omfattet af
vandområdeplanerne.
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Figur 5. Fordeling af risikogrunde i forhold til vandmiljøet og
øvrige risici (grundvand og bolig)

Fjord
Kyst

Vandmiljø, der kan være påvirket

Region Hovedstadens gennemgang viser, at mere end
halvdelen af risikogrundene kan påvirke et vandløb, se
figur 6. Dette er ikke overraskende, da der er væsentlig
flere kilometer vandløb end der er søer og kyststræk
ning. Figur 6 viser også, at en fjerdedel af risikogrundene
kan påvirke vandmiljøet i havne. Dette hænger sammen
med, at der er mange forurenede grunde i havneområ
derne, hvor der ofte har været placeret industrivirksom
heder. De resterende forureninger kan påvirke vandmiljø
et i søer, fjorde og kystvande.
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Figur 6 Typer af vandmiljø, der kan være påvirket af jordforure
ninger
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Miljøfarlige stoffer for vandmiljøet

Næste skridt i beskyttelse af vandmiljøet

Forurening i vandmiljøet kan også stamme fra olie og
benzin, lossepladser, tungmetaller, skibsmaling og fra
pesticider.

For at komme videre med afklaringen af om jordforure
ningerne og de mulige jordforureninger udgør en reel
risiko for vandmiljøet, skal risikogrundene undersøges
nærmere. Regionerne forventer dog, at undersøgelserne
vil vise, at mange af jordforureningerne og de mulige
jordforureninger ikke udgør en reel risiko over for vand
miljøer – enten fordi der ikke findes forurening, eller fordi
forureningen er så begrænset, at der ikke er nogen risiko.
Region Hovedstaden vurderer, at der vil være i størrel
sesordenen 25–28 grunde i hovedstadsregionen, hvor
det er nødvendigt med en oprensning for at beskytte
vandmiljøet.

Gennemgangen af de forurenede grunde viser, at mange
forskellige miljøfarlige stoffer kan sive fra jordforurening
erne og ud i vandmiljøet. Figur 7 viser, hvilke stoffer, der
kan påvirke vandmiljøet. Det fremgår, at klorerede opløs
ningsmidler er de stoffer, der oftest vil overskride græn
seværdierne i vandmiljøet. Klorerede opløsningsmidler
har været brugt til rensning af tøj, rengøring af metaldele
og i den kemiske industri. Stofferne spredes let og kan
derfor bevæge sig langt gennem jord og grundvand, hvil
ket i sidste ende betyder, at de kan havne i vandmiljøet.
Stofferne ændres langsomt og danner nye problema
tiske stoffer i forbindelse med nedbrydningen, og selv
små mængder af klorerede opløsningsmidler kan være
årsag til massiv forurening.

3%

Beskyttelsen af vandmiljøet mod påvirkning fra
jordforurening skal sammen med andre faktorer som
spildevand, næringsstoffer og pesticider fra landbrug
inddrages i vandområdeplanerne i perioden
2021–2027.

2%

8%
9%

Klorerede
opløsningsmidler

Tungmetaller

Andre stoffer

Andre opløsningsmidler

Olie- og benzinstoffer

Stoffer fra skibsmaling

Stoffer fra
lossepladser

Pesticider

40%

9%

12%
17%

Figur 7. Fordeling af miljøfarlige stoffer fra jordforurening, der
risikerer at ende i vandmiljøet.
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Kort 6 – Store jordforureninger i Region Hovedstaden
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Generationsforureninger og
store jordforureninger
62 af Danmarks dyreste jordforureninger
findes i Region Hovedstaden.
Siden 2004 har de daværende amter og regionerne
hvert år opgjort de jordforureninger, der økonomisk set
er dyrest at håndtere. Disse forureninger kaldes ’store
jordforureninger’ og er defineret ved at koste mere end
10 mio. kr. at undersøge og rense op.
I 2004 var der 50 store jordforureninger i hovedstads
regionen, heraf 36, som var omfattet af den offentlige
indsats med undersøgelser og oprensninger. De sidste
14 var ikke omfattet af indsatsen, fordi forureningerne
primært udgjorde en risiko for vandmiljø og natur, som
på daværende tidspunkt ikke var amternes/regionens
ansvarsområde. Det blev vandmiljø og natur først 10 år
senere i 2014. I dag kender Region Hovedstaden til 58
store jordforureninger, hvor forureningen kan udgøre en
risiko for grundvand, borgernes sundhed eller for vand
miljø og natur. I hele Danmark har regionerne kendskab til
121 store jordforureninger.
At det koster mange millioner at oprense en stor jordfor
urening, betyder ikke nødvendigvis, at forureningen ud
gør en større risiko end en forurening, som koster mindre
at rense op. De høje omkostninger afspejler derfor ikke
nødvendigvis den miljømæssige gevinst af en oprens
ning, eller at der er et akut miljømæssigt behov for en
oprensning. Dertil kommer, at skønnet over omkostnin
gerne i nogle tilfælde er baseret på en total oprensning
af forureningen, hvilket formentlig kun vil være aktuelt
eller muligt i få tilfælde.

Generationsforureninger

Ud over de 58 store jordforureninger kender Region
Hovedstaden også til fire ’generationsforureninger’.
Generationsforureninger er forureninger, som er særligt
omfattende, komplekse og dyre at håndtere. De fremti
dige udgifter til den offentlige indsats forventes at ligger
fra mellem 50 mio. kr. og helt op til 1 mia. kr. Regionerne
kender i dag til ni generationsforureninger, hvoraf de
seks udgør en risiko for vandmiljøet og tre er et problem
for grundvandet og dermed vores drikkevand. Disse tre
grundvandsforureninger findes i hovedstadsregionen.
Uden ekstra penge til generationsforureningerne kan
regionernes hidtidige indsats i forhold til drikkevandet
og menneskers sundhed ikke opretholdes. Det er et di

lemma, fordi generationsforureningerne i lighed med de
store jordforureninger ikke nødvendigvis er de værste,
og en manglende indsats over for de tusindvis af andre
jordforureninger kan resultere i lukning af vandværker og
påvirkning af borgernes sundhed.

DE 4 GENERATIONSFORURENINGER
I REGION HOVEDSTADEN
• Collstropgrunden ved Esrum Sø – forurening
med tungmetaller, klorfenoler og tjærestoffer
fra tidligere træimprægneringsvirksomhed
• Lundtoftevej 150 og 160 i Lyngby – forurening
med klorerede opløsningsmidler fra tidligere
køleskabsfabrik
• Naverland 26 A og B i Albertslund – forurening
med klorerede opløsningsmidler fra tidligere
omlastning og salg af klorerede opløsnings
midler
• Vestergade 5 i Skuldelev – forurening med
klorerede opløsningsmidler fra tidligere metal
varefabrik

Indsatsen i 2018

I 2018 har Region Hovedstaden udført en indsats på
42 af de i alt 62 store jordforureninger og generations
forureninger. Det drejer sig om:
• 3 forureninger, som er i gang med at blive undersøgt,
• 3 forureninger, som både er i gang med at blive
undersøgt og renset op, herunder drift af tekniske
oprensningsanlæg
• 31 forureninger, som er i gang med oprensning og/
eller drift af tekniske oprensningsanlæg, og
• 5 forureninger, som overvåges.
På én grund varetager Københavns Kommune driften af
det tekniske oprensningsanlæg.
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På de resterende 19 store jordforureninger, vil regionen
ikke gennemføre nogen indsats inden for de nærmeste
år. Det skyldes følgende:
• 10 forureninger kan udgøre en risiko i forhold til vand
miljøet, og indsatsen vil udføres i henhold til statens
vandområdeplaner for 2021-2017
• 6 forureninger ligger i grundvandsområder, som ikke
er omfattet af regionens nuværende grundvandsbe
skyttelse i henhold til Jordplanen. Indsatsen vil derfor
tidligst ske efter 2024
• 2 forureninger er delvist oprenset, idet de værste
dele af forureningerne (hot spot) er fjernet
• 1 forurening udgør alene en risiko ved kontakt med
jorden. Risikoen kan mindske ved at følge råd og
vejledning. Indsatsen er derfor prioriteret lavt.

Økonomi på de store jordforureninger og
generationsforureninger

Frem til udgangen af 2006 har de daværende amter
og Frederiksberg og Københavns kommuner brugt i alt
274 mio. kr. på at håndtere de store jordforureninger og
generationsforureninger i hovedstadsregionen. Siden
2007 har Region Hovedstaden brugt yderligere 480,7
mio. kr. på at undersøge, oprense og overvåge de store
jordforureninger og de fire generationsforureninger –
heraf 43,6 mio. kr. i 2018, hvilket svarer til en tredjedel
af den økonomi, Region Hovedstaden har anvendt på
jordforureningsområdet i 2018.
Bilag 2 indeholder en oversigt over de store jordforure
ninger og generationsforureninger, mens bilag 3 indehol
der en kort status for de i alt 62 store jordforureninger og
generationsforureninger.

Det ser idyllerisk ud, men 200 steder i hovedstadsregionen kan vandmiljøet i søer, vandløb og havet være påvirket af jordforurening.
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Innovation og bæredygtige
løsninger
Region Hovedstaden har fokus på tekno
logi- og metodeudvikling og samarbejder
bredt for at finde de bedste og mest ef
fektive oprensningsmetoder og processer.
Undersøgelse, risikovurdering og oprensning af jordfor
ureninger er en sammensat og kompliceret opgave. Den
kræver bl.a. mange forskellige slags specialistviden og
en masse teknisk udstyr – lige fra fintfølende analy
seapparater til tungt entreprenørgrej og it-systemer til
håndtering af beregningsmodeller og store databaser. Af
samme grund er det en dyr opgave at løse, og med de
nuværende metoder og finansieringsforhold er det en
opgave, der strækker sig mange år ud i tiden.

Udvikling af nye metoder er en del
af løsningen

Region Hovedstaden har derfor løbende fokus på at
udvikle nye og mere effektive metoder, teknologier
og processer, som kan medvirke til, at opgaven med
jordforurening hele tiden kan løses med større kvalitet,
mere effektivt, mere økonomisk og mere bæredygtigt.
Regionens udviklingsarbejde foregår typisk i samarbej
de med forskningsinstitutioner og specialfirmaer, som
er internationalt førende indenfor området. Regionens
finansiering af udviklingsarbejdet suppleres i stigende
grad med midler fra nationale og internationale forsk
ningsfonde og – programmer.
Region Hovedstadens udviklingsarbejde tager afsæt i
konkrete problemstilling og behov, der opleves i opga
verne på jordforureningsområdet. De enkelte projekter
spænder fra anvendt forsknings- og udviklingsarbejde
til demonstrationsprojekter på pilot- eller fuldskala.
Slutmålet er altid at gøre de nye metoder anvendelige
i det daglige arbejde for såvel Region Hovedstaden
som andre relevante aktører; det vil sige andre regioner,
private firmaer, udenlandske aktører, m.m.
I det følgende gives nogle eksempler på, hvordan Region
Hovedstadens udviklingsarbejde har ført til nye, bedre
og mere effektive metoder til undersøgelse og oprens
ning af jordforureninger.

Introduktion af ny teknik - Regionen som
”first movers”

de myndigheder i Europa, der gennemførte et termisk
oprensningsprojekt, hvor forurening ”koges” væk ved at
opvarme jorden til 100 grader. Metodens potentiale var
stort, fordi den nye teknik dels kunne anvendes under
eksisterende bygninger og dels kunne konkurrere med
graveløsninger - både i forhold til effekten af oprensning,
økonomi og bæredygtighed.
Regionen dokumenterede, at det første varmeprojekt
indfriede målsætningerne for oprensning, hvilket banede
vejen for, at teknikken blev taget i brug på en række
yderligere oprensninger. Siden er også andre leverandø
rer af varmeprojekter kommet til.

Effektivisering
Region Hovedstaden gennemførte i samarbejde med
Miljøstyrelsen og de involverede firmaer et erfarings
opsamlingsprojekt, der evaluerede de gennemførte
projekter på effektivitet og optimering af teknikkens
grønne profil.
Firmaerne har fastholdt deres fokus på metodens kon
kurrencefordele, herunder bæredygtighed og er lykkedes
med at effektivisere, så oprensningsprisen per kubikme
ter jord i dag er halveret i forhold til det første projekt for
Region Hovedstaden for 10 år siden.
I dag er den termiske oprensningsteknik en ”hyldevare”
på linje med at grave en forurening væk, og firmaerne,
der udbyder metoden, lægger ikke skjul på, at afprøv
ningsprojektet, hvor metoden blev dokumenteret og
”blåstemplet” betyder alt, når den næste opgave skal
vindes.

Udvikling både som faglig og kommerciel
succes

Inden en oprensning kan iværksættes, er det af afgøren
de betydning at kende til forureningens nøjagtige udbre
delse i jorden, så oprensningsområdet kan defineres. På
den ene side kan en overset forurening ødelægge hele
oprensningens effekt, mens oprensning af uforurenet
jord på den anden side betyder en unødig stor omkost
ning. En traditionel tilgang med etablering af et stort
antal boringer med efterfølgende analyse af jordprøver,
måling af hydrauliske parametre m.m. giver denne viden,
men er urealistisk omfattende i de fleste sager – både af
pladsmæssige og økonomiske årsager.

Region Hovedstaden var en af de første jordoprensen
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Kombination af kendte screeningsmetoder
Ideen opstod med at kombinere to kendte screenings
metoder til én – nemlig MIP-sonden, der måler forure
ningsindhold og HPT-sonden, der måler hydrauliske pa
rametre. Den kombinerede sonde – MIPHPT – presses af
en lille borerig ned i jorden, og der opnås en realtime-vi
den om forholdene i meget stor detaljegrad. Udviklingen
af MIPHPT-sonden blev udført i en triplehelix-konstruk
tion med teknologileverandøren, en privat rådgiver og
regionen som slutbruger, hvilket sikrede, at alle aspekter
ved den nye metode blev indtænkt fra start.
Den udviklede sonde lever op til alle forventninger, hvil
ket har muliggjort, at der kan opnås en meget detaljeret
karakterisering af jordforurening til en økonomisk over
kommelig pris. I dag er metoden udbredt hele verden
over, og bruges bl.a. som standard på de fleste store
amerikanske forureningsundersøgelser.

En økonomisk succes for alle parter
Den involverede teknologileverandør var et stort, pro
fessionelt firma, hvilket betød, at de havde mulighed for
massiv markedsføring af MIPHPT-sonden, da den var
klar og veldokumenteret. Desuden kunne sonden fra dag
1 lanceres til en konkurrencedygtig pris, da firmaet hav
de økonomisk tålmodighed til at indhente investeringen
over et stykke tid. I udviklingsaftalen blev det aftalt, at
Region Hovedstadens investering skulle tilbagebetales,
såfremt metoden gav overskud. Og allerede efter få år
havde regionen faktisk fået alle udviklingspengene retur.

Vidensdeling og samarbejde

En af regionens opgaver, hvor samarbejde og kommuni
kation på tværs er særligt vigtigt, er, når der skal bygges
på forurenede grunde. Det er et område, hvor både
regioner, kommuner, rådgivere og grundejere sammen
skal løfte en kompliceret opgave om at sikre indeluften i
nye byggerier.

Baggrund
I dagens Danmark sker der en stor udvikling af byggeri.
Der kommer hele tiden nye måder at bygge på, og der
stilles nye krav til sikring af indeluften. Derudover bliver
der forsket og afprøvet nye metoder i forhold til at skær
me borgeren mod jordforureninger.
Regionen har sammen med sine rådgivere i en lang
årrække arbejdet på at sikre eksisterende byggerier mod
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afdampning fra forureninger. Hos mange rådgivere ar
bejder byggeingeniører og miljøingeniører tæt sammen.
Deres viden om ”bedste praksis” er vigtig at få vide
reformidlet til andre rådgivere, kommuner og regioner.
Således sikres en ensretning af metoder, og borgeren
kan blive vejledt på en professionel måde, som er ens
for alle.
I 2015–2016 gik regionen sammen med fire rådgivere
og en kommune om at få udarbejdet en opsamling
omkring vidensdeling og ensretning af løsninger på dette
område: hvad virker, og ikke mindst hvad virker ikke, hvor
skal man være opmærksom, etc. Produktet af arbejdet i
denne vidensgruppe er samlet i en rapport, som kan fin
des på regionens hjemmeside og som er videreformidlet
bredt ud til rådgivere, kommuner og byggebranchen.

Effekter
Regionen har oplevet en stor efterspørgsel hos fagfolk
tilknyttet byggebranchen og myndigheder. Efter udgi
velsen af vidensopsamlingen har regionen oplevet, at
sagsgangen i forbindelse med tilladelserne til byggeri
på forurenede grunde (kaldet § 8-tilladelser) er blevet
lettere, og kommunikationen er blevet mere klar og
effektiv. Derudover har de oplæg, som myndighederne
modtager fra de private rådgivere, fået en højere kvalitet
og et fælles sprog.
Projektet har medført samling af viden og teori, der
lever i virkeligheden, idet rapporten bliver brugt af alle
interessenter. Effektiviseringen i sagsbehandlingen og
løftet i kvalitet og ensretningen er ligeledes en win-win
situation for alle på § 8-området i forhold til tid, økonomi
og kvalitet til glæde for borgeren og myndigheder.

Afledte effekter af udviklingsarbejde

Udviklingsarbejdet giver konkret effektivisering af
regionens arbejde, og derudover er der en række andre
afledte, positive effekter.

Synlighed
Udviklingsprojekter er ofte nemmere at få i medierne
end historier om det almindelige arbejde, fordi der er en
nyhedsvinkel. Udviklingsarbejdet er dermed med til at
vække den almene opmærksomhed på den offentlige
opgave med jordforurening, og synliggør meget konkret,
hvorfor opgaven er vigtig for samfundet.
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Opbygning af faglig tyngde
At gennemføre et udviklingsprojekt kræver blandt andet
solid dokumentation, en veludviklet kritisk sans og gode
netværk for, at pengene ikke bliver spildt. Derfor er der
gennem årene opbygget en bred og dyb faglig tyngde
via udviklingsprojekterne; en tyngde som gør stor gavn
i projekterne i regionen. Den faglige indsigt og de krav vi
stiller, gør også regionerne attraktive som samarbejds
partner for eksterne parter, da et udviklingssamarbejde
med regionen skærper deres faglighed og giver dem en
blåstempling i branchen.
Studerende og rekruttering
Mange udviklingsprojekter involverer studerende. Dels
er det interessant for de studerende at arbejde med
konkret teknologiudvikling, og for regionerne er det at
traktivt at have relativt billige ressourcer med til at løfte
en øget dokumentation. Samtidig er der ikke de samme
krav til succes i første forsøg, som ved en undersøgelse
eller oprensning med velkendte metoder. Så der er lidt
mere plads til at prøve ting af – og måske fejle og lære af
den proces. Via samarbejdet med de studerende skaber
regionerne interesse for jordforureningsopgaven og er
med til at styrke rekrutteringen af nye kloge hoveder til
branchen.
Testgrunde som living labs og udstillingsvindue
Flere udviklingsprojekter foregår på regionens egne for
urenede testgrunde. Disse fysiske rammer giver frihed til
at afprøve nye typer projekter og samarbejder og bruge
testgrundene aktivt som udstillingsvindue for branchen.
Denne mulighed styrker både synligheden og rollen
som attraktiv samarbejdspartner for private firmaer og
universiteter.

Samarbejde med forskningsinstitutioner

Introduktion af nye teknikker
Regionen præsenteres løbende for nye oprensnings- og
undersøgelsesteknikker med henblik på anvendelse
indenfor den offentlige oprydningsindsats. Nogle tek
nikker indenfor jord- og grundvandsforurening lanceres
som ”vidunder-midler”, der fjerner hele forureningen på
den halve tid. Mange af teknikkerne og produkterne har
interessante potentialer, men der mangler ofte en solid
dokumentation, for at oprensningen er lykkedes.

Det gælder i særdeleshed udenlandske løsninger, hvor
der mangler dokumentation under de særlige forhold,
der gør sig gældende i Danmark – fx i form af en anden
geologi, arealanvendelse og myndighedskrav.

Dokumentation af effekt kræver specialviden
Når regionen afprøver noget nyt, sker det derfor i
samarbejde med de dygtigste fagekspertiser indenfor
fagområdet – og hyppigt fra forskningsverdenen. Især
et mangeårigt samarbejde med DTU Miljø har løftet
regionens indsigt i nogle fundamentale og essentielle
processer indenfor jord- og grundvand, der er nøglen
til at få succes med nye teknikker. Det er hævet over
enhver tvivl at uden samarbejdet med forskningsinsti
tutioner, ville der være blevet igangsat oprensningspro
jekter, der aldrig ville være kommet i mål, og som efter
en årrække ville have vist, at pengene på oprensningen
var tabte. Så nogle gange udmøntes en nytteværdi i, at
der opnås vigtig indsigt og faglighed, og at det offentlige
undgår at igangsætte oprensningsprojekter, der aldrig
ville komme i mål.
Samarbejdet giver værdi for alle parter
Regionen arbejder ikke kun med forskningsinstitutioner
om dokumentation af metoder udviklet af andre, men
indgår også i samarbejde om udviklingen af helt nye
metoder – ofte i tværfaglige konstellation og i samar
bejde med den private sektor. Disse samarbejder sikrer,
at regionen arbejder med de nyeste teknikker og den
nyeste viden, hvilket bl.a. viser sig ved, at Danmark er
respekteret for høj faglighed indenfor jord– og grund
vandsforurening i udlandet.
Regionens tætte samarbejde med forskningsinstitutio
nerne har desuden en gavnlig effekt via den gensidige
øgede vidensdeling partnerne imellem: regionsmedar
bejderne lærer af forskerne og bliver fagligt dygtigere,
hvilket bidrager med mere kvalitet i opgaveløsningen
indenfor Jordforureningsloven, mens forskerne på den
anden side lærer om virkelighedens udfordringer og krav
til løsninger. Dette giver en direkte øget forskningsbe
vågenhed indenfor fagområdet, hvilket igen medfører,
at problemstillingerne kommer til at indgå naturligt i
forskernes undervisning af studerende.
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Case
Soil Mixing på Søllerød Gasværk
– ny innovation metode, der har ført til succesfuld oprensning
Region Hovedstaden har i 2018 brugt Soil Mixing
metode til at oprense tjæreforurenet jord på det tid
ligere Søllerød Gasværk i Holte. Det er første gang, at
Soil Mixing metoden anvendes i fuldskala i Danmark
og første gang den anvendes på en tjæreforurening.
Metoden er anvendt i en helt ny innovativ form, som
ikke er kendt fra andre steder i verdenen.
Soil Mixing er en kæmpe stavblender, som bruges
til at omrøre jorden og kan anvendes til forskellige
formål. Dels i bygge- og anlægsbranchen til at stabili
sere blød jord ved at blande cement i jorden, og dels
til håndtering af forurenet jord, enten ved tilsætning
af cement til at fastholde forureningen eller ved at
tilsætte stoffer, kaldet reaktanter, som kan nedbryde
forureningen.

Udvikling af metoden

Soil Mixingen på Søllerød Gasværk er en ny kombi
nationsløsning, der sikrer såvel nedbrydning som
fastholdelse af forurening og stabilisering af jorden
i én og samme arbejdsgang. Løsningen er udviklet
specifikt til oprensningen på Søllerød Gasværk og er
et resultat af Region Hovedstadens arbejde med at
udvikle nye, effektive oprensningsløsninger.
Løsningen med både at tilsætte reaktanten (persul
fat) og cement kendes ikke fra andre steder i verden.
I USA er det almindeligt kun at tilsætte cement til at
fastholde tjæreforurening. På Søllerød Gasværk har
Region Hovedstaden valgt både at tilsætte reaktant
og cement for at sikre den bedste oprensningseffekt
og for at minimere risiko for eventuel senere udvask
ning af restforurening.
Forud for valg og dimensionering af løsningen er der
udført en række kemiske og geofysiske laboratorie
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tests til at undersøge bl.a. nedbrydningseffekt over
for de enkelte tjærekomponenter, styrkeudvikling i
jorden for forskellige cementtyper samt interaktioner
mellem cement og persulfat. Den anbefalede op
skrift fra laboratorietestene er efterfølgende afprøvet
på Søllerød Gasværk ved en pilottest. På baggrund
af de vellykkede resultater fra pilottesten er Soil
Mixingen ført videre til fuldskala oprensning.

Forureningen

Oprensningen på Søllerød Gasværk er udført for at
sikre drikkevandet til Holte Vandværk. Oprensningen
er koncentreret om det kraftigste forureningsom
råde, hvor der trods for flere afhjælpende tiltag
gennem tiden, fortsat findes kraftig forurening og fri
fase af tjære ned til stor dybde. Tidligere oprensning
har omfattet afgravning af forurening til 2-3 meters
dybde, og oppumpning af forurenet grundvand.
Undersøgelser har vist forurening med fri fase tjære
ned til 10-15 metres dybde. Forureningen findes i
blandede tørve- og lerlag og vandførende sandlag.
Opgravning af forureningen er ikke mulig på grund af
den store dybde og de vandførende lag. En eventuel
opgravning eller opboring af tjæreforurenet jord vil
desuden medføre betydelig afdampning og lugtge
ner for de nærliggende boliger. Termisk oprensning er
heller ikke egnet på grund af de vandførende sandlag
og tjæreforureningens karakter. Derfor har der været
behov for en alternativ metode til oprensning af
forureningen.

Persulfat som reaktant

Persulfat er en kraftig reaktant, der kan nedbryde
en række forureningstyper som bl.a. tjære, olie og
pesticider til uskadelige slutprodukter som kuldi
oxid (CO2), vand og ioner. Persulfaten skal aktiveres,
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hvilket kan ske enten ved varme eller høje pH-forhold
eller ved tilsætning og kontakt med jern. Den tilsatte
cement giver både høje pH-forhold og generer varme
under hærdningsprocessen med målte temperaturer
på op til 70 grader i den soil mixede jord. Cementen
har således flere funktioner i Soil Mixingen udover at
stabilisere og give jorden styrke.

Udstyr

Soil Mixingen på Søllerød Gasværk er udført med
anvendelse af en kraftig borerig med et specialdesig
net borehoved med en diameter på to meter. Bore
hovedet er udformet som et sæt ”vinger” monteret
med tænder og skær, som findeler jorden, når bore
hovedet føres op og ned gennem jordlagene, og som
i praksis fungerer som en meget stor stavblender.
Persulfat leveres som et fast stof, der skal opløses
i vand inden det tilføres jorden og ligeledes skal ce
ment opslemmes i vand, inden det blandes i jorden.
Opblandingen sker i blandeanlæg. Herfra pumpes
blandingerne til boreriggen og tilsættes til jorden via
dyser i borehovedet, og via borehovedets rotationer
og op-/nedbevægelser blandes cement og persulfat
ind i den findelte jord. Metoden sikrer en optimal
fordeling og kontakt mellem forurening og persulfat,
og dermed optimale betingelser for nedbrydning af
forureningen.

Soil Mixingen har været en succes

Region Hovedstadens mål med Soil Mixingen er at
reducere forureningen til grundvandet med mere end
95%. Dette mål er nået, idet der er sket en næsten
fuldstændig nedbrydning af de forureningsstoffer,

der er de mest kritiske for grundvandet. Andre
forureningsstoffer er reduceret med henholdsvis 8085% og 40-60%. Det er stoffer, der er mindre kritiske
og mindre mobile, og de vil blive tilbageholdt i den
soil mixede jord, idet cementen gør jorden tættere
og fastholder den forurening, som er tilbage.
Projektet har været en stor succes, fordi det både
er gennemført på få måneder og indenfor samme
økonomiske ramme, som de alternative metoder
ville koste – og de metoder ville ikke være lige så
velegnede til at fjerne forureningen.
Projektet har været den første af sin type og det har
været meget lærerigt. Der har været udfordringer
undervejs bl.a. med at sikre, at persulfat først akti
veres nede i jorden. Udfordringerne er løbende løst,
og der er yderligere optimeringsmuligheder. Region
Hovedstaden forventer, at Soil Mixing kan anvendes
til andre oprensninger og til andre forureningstyper,
bl.a. klorerede opløsningsmidler.
Derfor samarbejder Region Hovedstaden i disse år
med Sveriges geologiske undersökning og Statens
geotekniska Institut i Sverige om at videreudvikle
Soil Mixing metoden. Projektet omfatter en indleden
de laboratoriefase med test af forskellige jerntyper
og cement og har til formål at identificere den mest
egnede sammensætning til efterfølgende afprøvning
i en pilottest. Erfaringerne fra Soil Mixing projektet
på Søllerød Gasværk inddrages i projektet og samlet
giver de to projekter stor værdi i udviklingen af nye
oprensningsmetoder.
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Samarbejde og service
Forebyggelse og samarbejde er nøgleord,
når der skal bygges på forurenede grunde.
Region Hovedstaden har en lang tradition for at samar
bejde med bl.a. andet borgere, private bygherrer, kom
muner, vandværker og de øvrige regioner om løsninger
på jordforureningsområdet til gavn for mere ren jord og
rent vand.

Bygherrers egen indsats
Forespørgsler besvaret
manuelt af regionen

Borgere og virksomheder med en forurenet grund
vælger i nogle situationer selv at betale for at undersø
ge og oprense forurening, fx fordi de ønsker at undgå,
at forureningen kortlægges. Efter endt undersøgelse/

oprensning vurderer regionen, om de privatfinansierede
undersøgelser og oprensninger er tilstrækkelige, og om
kortlægningen kan annulleres eller undgås.
Figur 8 viser antallet af sager om privatfinansieret
indsats, som Region Hovedstaden har behandlet siden
2008. Antallet af undersøgelser og oprensninger har stort
set været stigende alle årene. I 2018 har regionen be
handlet 1.860 sager, hvilket er 70 sager mere end året før.
Antallet af tilladelser til byggeri og ændret anvendelse
har ligget på omkring 150 om året frem til 2014, hvor det
stiger til 200 tilladelser, som det har ligget på siden –
dog med 300 behandlede tilladelser i 2015.

Privatfinansieret indsats
2.000

Antal

1.500
Undersøgelse og oprensning
betalt af grundejere og private bygherrer

1.000

Tilladelse til byggeri og ændret anvendelse
500

2018

0

År

Figur 8. Antal tilladelser til byggeri og antal undersøgelser og oprensninger betalt af grundejere
og private bygherrer i perioden fra 2008 til 2018.
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Regionen er en aktiv spiller, når der skal bygges på forurenede grunde
Byggeriet er i fremgang, og der investeres milliarder
af kroner i byudvikling rundt om i Danmark, og i dag
bygges der i stigende omfang på forurenede grunde.
Nye infrastrukturudbygninger, som fx etablering af
Hovedstadens Letbane og udbygningen af Metroen
betyder, at der er et stort fokus på nye muligheder
for byudvikling i kommunerne. Derfor er der stor
interesse i, at byggeprocesserne forløber smidigt.
Region Hovedstadens opgave med at varetage den
offentlige indsats i forhold til borgernes sundhed,
drikkevandet, vandmiljøet og natur er særligt øget i
omegnskommunerne, hvor etableringen af Ho
vedstadens Letbane har skabt nye muligheder for
udbygning af områder. Desuden er der stor byg
geaktivitet i havneområder og generelt i tidligere
industriområder.

Komplicerede forureningssager

Når der bygges på forurenede grunde, er sagerne
ofte komplicerede og kræver særlige løsninger.
Region Hovedstadens store erfaring med byggeri
på forurenede grunde danner grundlag for en robust
løsning af opgaverne. Arbejdet understøttes af den
viden, der opbygges via regionens erfaring med
forureningsundersøgelser og oprensningsteknikker
og regionens mange udviklingsprojekter. Det skaber
til sammen en høj teknisk faglig viden i opgaveløs
ningen. Region Hovedstaden fungerer dermed som
en vidensbank, der formidler viden og know how, når
det gælder løsninger til sikring af indeklimaet i nye
boliger. Det er viden, som regionen deler med alle
kommuner i hovedstadsregionen.

Samarbejde på tværs

Byggeri på forurenede eller muligt forurenede grunde
kræver en §8 tilladelse efter jordforureningsloven.

Kommunen er myndighed på området og udarbejder
tilladelsen og regionen er høringspart. Regionens
rolle i høringen af § 8 tilladelsen er at sikre, at byg
geprojekter på forurenede grunde ikke besværliggør,
forhindrer eller fordyrer regionens opgave med at
undersøge og oprense jordforurening. Regionen
skal med høringssvaret også sikre, at beboerne i de
kommende boliger ikke udsættes for en risiko fra
jordforureningen.
Regionen holder et årligt vidensdelingsmøde med
kommunerne. Regionen deltager desuden i møder
med kommuner, bygherrer og entreprenører i særligt
komplicerede forureningssager for at få processen
til forløbe smidigere og dele ud af den erfaring, regio
nen har på området.

Vejledning om indeklimasikring

I de seneste år har Region Hovedstaden været tov
holder for et projekt, der har skabt overblik over tek
niske løsninger, der bruges til at sikre indeluften i nye
boliger på forurenede grunde. Regionen har samlet
en bred arbejdsgruppe af specialister indenfor råd
givning om området til sikring af indeluften. Arbejdet
er samlet i vejledning ”Indeklimasikring af nybyggeri”
som findes på regionens hjemmeside.
Kommuner og miljørådgivere indgår fortsat i samar
bejdet om at samle seneste nye viden på området i
vejledningen, der skal udgøre et solidt fagligt funda
ment for alle aktører i branchen. Området udvikler
sig hele tiden, og derfor fortsætter regionen arbejdet
i de kommende år og laver løbende opdateringer
af vejledningen. Arbejdet er blevet præsenteret og
bruges af kommuner, de øvrige regioner samt andre
aktører på området.
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Påbud om undersøgelse og oprensning

I Danmark skal jordforurening som udgangspunkt fjernes
af den, der har forurenet. Kommunen skal give forurene
ren et påbud om at undersøge og fjerne forureningen og
genoprette den hidtidige tilstand. Hvis det ikke er muligt
at fastslå, hvem der har forurenet, er det regionen, der
overtager ansvaret for forureningen. I 2018 har regionen
behandlet 73 påbud fra kommuner om undersøgelse og
oprensning i forhold til kortlægning af eventuelt efterladt
forurening.

Forurening fra villaolietanke

I 2018 har regionen vurderet 21 forureninger fra villaolie
tanke. Kommunerne er den primære myndighed i disse
forureningssager, mens regionen tager stilling til kortlæg
ning af eventuel efterladt forurening.

Ejendomsforespørgsler og aktindsigt

I takt med at stadig flere grunde kortlægges som for
urenede, øges borgernes bevidsthed om jordforurening
og konsekvenserne heraf. Det øgede fokus afspejler sig
blandt i det antal ejendomsforespørgsler og aktindsigter,
som regionen hvert år besvarer. Figur 9 viser, at antallet
af forespørgsler har været stigende igennem flere år.

Forespørgsler besvaret
manuelt af regionen

I 2014 lancerede Region Hovedstaden en webbaseret
søgefunktion, der gør det muligt at søge oplysninger om

forurenede grunde direkte på regionens hjemmeside.
Søgefunktionen omfatter indtil videre oplysninger om
grunde i 21 af regionens 28 kommuner. I de kommende
år vil funktionen blive udvidet til at omfatte forurenings
oplysninger i hele hovedstadsregionen.
I 2018 er der besvaret 22.900 forespørgsler via regio
nens hjemmeside. Det svarer til 64 procent af de 35.532
ejendomsforespørgsler, der i alt er besvaret. Resten er
forespørgslerne er besvaret manuelt af regionen. Det
samlede antal besvarelser svarer til 142 forespørgsler
om dagen. Ifølge Danmarks Statistik har der været godt
32.840 ejendomshandler i hovedstadsregionen i 2018.
Sammenholdt med antallet af besvarede ejendomsfore
spørgsler tyder meget på, at regionen i dag rutinemæs
sigt bliver kontaktet om jordforurening i forbindelse med
ejendomshandlerne.
Antallet af forespørgsler om aktindsigter har også været
stigende siden 2008. I 2018 har regionen behandlet og
besvaret 2.395 aktindsigter, hvilket svarer til, at regionen
har modtaget ca. 10 forespørgsler om aktindsigt hver
dag.

AKTINDSIGT
Alle har ret til at se dokumenter, der
indgår i regionens behandling af fx en
forureningssag.
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Forespørgsler besvaret
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Figur 9. Antal ejendomsforespørgsler og forespørgsler om aktindsigt siden 2008.

Digitale selvbetjeningsløsninger

På jordforureningsområdet bidrager Region Hovedsta
den til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis vision
om, at den offentlige digitalisering skal skabe værdi,
vækst og effektiviseringer. Regionen har bl.a. udviklet en
række selvbetjeningsløsninger, hvor data om jordfor
ening kan hentes direkte på regionens hjemmeside.
Enten via den webbaserede søgefunktion eller via en
digital formular. Regionens jordforureningsdata er også
tilgængelige på Danmarks Miljøportal. I de kommende år
vil regionen arbejde videre med andre digitale løsninger,
fx ansøgningsskemaer til undersøgelse af boliggrunde
og tilmelding til værditabsordningen.

Kommunikationsopgaver

I 2018 har Region Hovedstaden bl.a. arbejdet med
følgende kommunikationsopgaver:
• Informationsskilte i forbindelse med konkrete under
søgelser og oprensninger
• Løbende ajourføring af regionens hjemmeside
• Pressemeddelelser ved opstart af afgrænsende
undersøgelser og oprensninger
• Deltaget i Folkemødet på Bornholm i forbindelse med
en debat om jordforurening
• ”Indberetning om jordforurening 2017” til Miljøstyrel
sen

• ”Forebyggelse & samarbejde. Regionernes arbejde
med jordforurening i 2017” i et samarbejde med de
andre regioner og Regionernes Videncenter for Miljø
og Ressourcer

It og miljødata

I 2018 har Region Hovedstaden bl.a. arbejdet med
følgende it-opgaver:
• Udvikling af selvbetjeningsløsning til borgere og
erhverv
• Samarbejde med Miljøportalen om udvikling af
GrundRisk og screeningsværktøjet for vandmiljøet
• Flytning af GeoGIS database til Microsoft Azure
• Etablering af analysemiljø
• Drift og vedligeholdelse af jordforureningsdatabasen
JAR (Jordforureningslovens Areal Register) og andre
databaser og it-systemer
• Indberetning af forurenede grunde til DK-Jord, som
er den fællesoffentlige dataportal om jordforurening
på Miljøportalen. Via DK-Jord har borgere, kommuner,
Miljøstyrelsen, rådgivende firmaer m.fl. adgang til
data om de kortlagte grunde

41

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Punkt
nr. 22 - Indberetning om jordforurening 2018 til Miljøstyrelsen
INDBERETNING OM JORDFORURENING 2018
Bilag 1 - Side -42 af 56

Indsatsen i 2018
– krone for krone
140 mio. kr. er brugt på at sikre borgernes
sundhed, grundvand, vandmiljø og natur.
I 2018 har Region Hovedstaden brugt i alt 140 mio. kr.
ekskl. moms og lønudgifter og 75 årsværk på indsatsen
på jordforureningsområdet.

Figur 10 viser, hvor stor en del af det samlede forbrug
og de samlede årsværk, der er brugt på den indledende
indsats med kortlægning og undersøgelser, på den vide
regående indsats med afklaring af risiko og oprensning,
på borgerettede opgaver og på it, ledelse og planlæg
ning.

3,3 mio. kr.
2%
6%
22%

io.

8m

39%

91,3 mio. kr.

15%

,4

.
ÅV

11

.
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Årsværk 2018

27%
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16,

24%

Videregående indsats

Videregående indsats

Indledende indsats

Indledende indsats

IT, ledelse og planlægning

IT, ledelse og planlægning

Borgerrettede opgaver

Borgerrettede opgaver

Figur 10. Opgørelse af økonomi og årsværk i 2018 fordelt på den indledende indsats,
den videregående indsats, borgerettede opgaver og it, ledelse og planlægning.
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Figur 10 viser, at den overvejende del af økonomien
anvendes på den videregående indsats med afklaring af
risiko og oprensning, efterfulgt af den indledende indsats
med kortlægning og indledende undersøgelser. Figuren
viser også, at Region Hovedstaden kun bruger en lille del
af økonomien på it, ledelse og planlægning.

Forbruget fordelt på grundvand og sundhed

Forbruget på de enkelte trin i den offentlige
indsats

De 106 mio. kr. svarer til, at 76 procent af den samle
de økonomi til jordforureningsområdet er brugt på at
beskytte grundvandet.

o.
k

r.
. kr.
,2 mio

27
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60,9 mio. kr.

26%

45,1 mio. kr.
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35%
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16%
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Figur 11 viser forbruget på de enkelte trin i Region
Hovedstadens arbejde med den offentlige indsats:
kortlægning, indledende undersøgelser, afgrænsende
undersøgelser, oprensning, drift af tekniske anlæg og
overvågning af forurening. I alt er der brugt 129 mio. kr.
på de forskellige trin. De sidste 11 mio. af de i alt 140
mio. kr. er brugt på myndighedsbehandling, henvendel
ser og rådgivning, it og miljødata, planlægning og ledelse.

Figur 12 viser, at Region Hovedstaden i 2018 har brugt
106 mio. kr. på at beskytte grundvandet; heraf 61 mio.
kr. på at vurdere risikoen og rense op. En del af indsat
sen har desuden omfattet forurening, som kan påvirke
borgernes sundhed.

22%

Oprensning
Afgrænsende undersøgelser

Oprensning, inkl. afgrænsende
undersøgelser
Indledende undersøgelser
Drift og overvågning
Figur 12. Økonomien til den grundvandsbeskyttende indsats i
2018.

Indledende undersøgelser
Drift af tekniske anlæg og
overvågning
Kortlægning

Figur 11. Opgørelse af de 129 mio. kr., der er brugt på de enkelte
trin i den offentlige indsats i 2018.
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Selv om regionen har brugt færre midler på at under
søge og rense op i forhold til borgernes sundhed, har
indsatsen relativt set omfattet et større antal forurening
er end grundvandsindsatsen. Det skyldes, at indsatsen
i forhold til sundhed generelt koster mindre end den
grundvandsbeskyttende indsats. Region Hovedstadens
indsats på boliggrunde kan derfor udføres for færre
midler end det er muligt i forhold til grundvandet.

8%

io. kr.
0,8 m

Figur 13 viser, at Region Hovedstaden i 2018 har brugt
11 mio. kr. på at beskytte borgerne mod påvirkning fra
jordforurening. Dertil kommer, at dele af den grundvands
beskyttende indsats også har omfattet forureninger,
som kan påvirke borgernes sundhed. De 11 mio. kr.
svarer til, at 8 procent af den samlede økonomi til jord
forureningsområdet er brugt på at beskytte borgernes
sundhed mod jordforurening.

Menneskers sundhed - økonomi
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3,8 mio. kr.

5,9 mio. kr.

36%

56%

Indledende undersøgelser
Oprensning, inkl. afgrænsende
undersøgelser
Drift og overvågning
Figur 13. Økonomien til indsatsen for at sikre borgernes
sundhed i 2018
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Budget for 2019
146 mio. kr. er afsat til indsatsen på jord
forureningsområdet i 2019.
I 2019 har Region Hovedstaden et samlet driftsbudget
til jordforureningsområdet på 146 mio. kr. ekskl. moms
og lønudgifter og 73,7 årsværk. I figur 14 ses fordelingen
af de budgetterede ressourcer opgjort på fire hoved
områder: den indledende indsats med kortlægning og
undersøgelser, den videregående indsats med afklaring
af risiko og oprensning, borgerettede opgaver og it,
ledelse og planlægning.
Som det fremgår af figuren, forventer Region Hovedsta
den i lighed med de tidligere år at anvende hovedparten
af økonomien (72 procent) på den videregående indsats

med oprensninger og tilhørende aktiviteter. En fjerdedel
vil blive brugt på den indledende del med kortlægning og
undersøgelser, mens de sidste syv procent skal bruges
på borgerrettede opgaver, IT, ledelse og planlægning.
Det fremgår også, at en fjerdedel af årsværkene skal
bruges på den indledende indsats, 41 procent på den
videregående indsats, 21 procent på borgerrettede
opgaver, og 15 procent på IT, ledelse og planlægning.
I 2019 skal Region Hovedstaden desuden gennemføre
projekter med ekstern finansiering gennem statens
værditabsordning.

1,7 mio. kr.
1%

104,7 mio. kr.

Årsværk 2019

31,3 mio. kr.

15%

11,0 ÅV.

21%

. kr.
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72%
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15,7 ÅV.

41%

16,5 ÅV.

Økonomi 2019

6%

23%

Videregående indsats

Videregående indsats

Indledende indsats

Indledende indsats

IT, ledelse og planlægning

IT, ledelse og planlægning

Borgerrettede opgaver

Borgerrettede opgaver

Figur 14. Forventet fordeling af økonomi og årsværk i 2019 fordelt på den indledende indsats,
den videregående indsats, borgerettede opgaver og IT, ledelse og planlægning.
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Planlagt indsats i 2019
Region Hovedstadens fokus er rettet mod
at gennemføre så mange kortlægninger,
undersøgelser og oprensninger som
muligt for at sikre grundvandet, borgernes
sundhed og vandmiljøet.
Kortlægning af muligt forurenede grunde vil fortsætte
i Dragør og Frederiksberg kommuner, mens undersø
gelser og oprensning vil følge den oplandsbaserede
tilgang. Regionen vil have fokus på udvikling og imple
mentering af nye metoder og teknikker med henblik på
at kunne undersøge og rense op hurtigere, billigere og
mere effektivt end det er muligt i dag. Indsatsen sker i
overensstemmelse med principperne for Region Hoved
stadens prioritering af den offentlige indsats beskrevet i
Jordplanen ”Vejen til ren jord og rent vand”. Regionen har
bl.a. planlagt følgende:

Kortlægning af mulig forurening

• Kortlægning af muligt forurenede grunde i Dragør og
Frederiksberg kommuner

Oprensning af forurening

• Planlægge, projektere og igangsætte nye, samt vide
reføre eller færdiggøre allerede påbegyndte oprens
ninger. De nye oprensninger omfatter forurening, som
truer indeluften i boliger og/eller grundvandet
• Opfølgning på oprensninger igangsat i 2018 eller
tidligere.
Oversigt over oprensningerne fremgår af oversigt B i
bilag 1.

Indsats efter værditabsordningen

• Vurdere ansøgninger fra boligejere om optagelse i
værditabsordningen
• Udføre afgrænsende undersøgelser på 15 boliggrun
de og afslutte undersøgelser påbegyndt i 2018
• Udføre oprensninger på boliggrunde og afslutte
oprensninger igangsat tidligere.

Drift af tekniske oprensningsanlæg
og overvågning af forurening

• Afslutte eller videreføre 60 afgrænsende undersøgel
ser påbegyndt tidligere år
• Igangsætte ca. 25 nye afgrænsende undersøgelser.

• Opretholde driften af de 114 tekniske oprensnings
anlæg, der er etableret med henblik på at sikre
drikkevandet eller indeluften i boliger
• Revurdere igangværende oprensningsanlæg med
henblik på enten at lukke anlægget eller optime
re driften af anlægget – herunder energioptimere
anlæggene
• Overvåge forurening fra fire nedlagte tank- og ser
vicestationer som regionen overtog fra Oliebranchens
Miljøpulje i 2016, da ordningen lukkede
• Overvåge 20–25 forureninger med henblik på at
kunne igangsætte en oprensning, hvis forureningen
udvikler sig kritisk
• Revurdere igangværende overvågninger af forurening
er med henblik på at optimere overvågningen endnu
mere, eller alternativt at indstille overvågningen, hvis
den ikke længere er nødvendig.

Oversigt over de afgrænsende undersøgelser fremgår af
oversigt A i bilag 1.

Oversigt over de tekniske anlæg og de forureninger, der
overvåges fremgår af henholdsvis oversigt C og D i bilag 1.

Vurdering af risiko for vandmiljøet og natur

Tværgående projekter – udviklingsprojekter

Indledende undersøgelser og kortlægning af
forurening
• Igangsætte boligundersøgelser efter anmodning fra
grundejere
• Igangsætte undersøgelser i forhold til grundvand
• Afslutte undersøgelser igangsat tidligere år
• Vurdere resultatet af undersøgelser udført i 2018
med henblik på kortlægning af eventuel forurening
• Nuancere forureningens sundhedsmæssige betyd
ning på boliggrunde efter anmodning fra grundejere.

Afgrænsende undersøgelser af forurening

• Gennemgang af kortlagte grunde i forhold til risiko
for vandmiljøet i søer, vandløb og havet og natur ved
hjælp af Miljøstyrelsens screeningsværktøj.
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• Fortsætte arbejdet med udviklingsprojekter igangsat i
2018 eller tidligere
• Igangsætte nye udviklingsprojekter
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• Drift og udvikling af regionens to testgrunde: Innova
tionsgaragen i Skovlunde og Collstrop-grunden ved
Hillerød
• Fokus på implementering af nye teknikker i regio
nen og hos andre aktører, fx teknikleverandører og
rådgivere

Borgerrettede opgaver

• Besvare ca. 35.000 forespørgsler om konkret for
urening og sager om aktindsigt fx i forbindelse med
køb/salg af ejendomme
• Behandle ca. 1.250 forslag til undersøgelser og op
rensninger betalt af private grundejere og bygherrer
• Udarbejde høringssvar på ca. 250 tilladelser fra
kommunerne til byggeri eller ændret anvendelse på
forurenede grunde
• Vurdere og eventuelt kortlægge forurening i forbin
delse med oprensning af forurening fra villaolietanke
gennem den særlige forsikringsordning for villaolie
tanke
• Arbejde med selvbetjeningsløsninger på regionens
hjemmeside
• Samarbejde med kommunerne og staten om ind
satsplaner og grundvandskortlægningen
• Skriftlig indberetning til Miljøstyrelsen
• Samarbejde med de øvrige regioner og Regionernes
Videncenter for Miljø og Ressourcer om forskellige
kommunikationsprojekter, herunder regionernes
fælles redegørelse om arbejdet på jordforurenings
området.

It og miljødata

• Drift og udvikling af it-systemer, der understøtter
sagsbehandling og datahåndtering på jordforure
ningsområdet: JAR og GeoGIS databaserne og GIS
systemer
• Indberette forurenede grunde til DK-Jord
• Udvikling og drift af digitale løsninger.

Ledelse og planlægning

• Ledelse
• Planlægning, juridisk sagsbehandling, sekretariatsop
gaver
• Kvalitetsledelse
• Bidrag til Regionernes Videncenter for Miljø og Res
sourcer.
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Nøgletal for 2018
Nøgletal kommer fra Region Hovedstadens it-systemer.

Tabel 1. Status for grunde, der er vurderet, kortlagte og frikendt i 2018
Antal
Vurderet og ikke kortlagt

400

Kortlagt som muligt forurenet (vidensniveau 1)

208

Kortlagt som forurenet (vidensniveau 2)

174

Kortlagt som muligt forurenet og forurenet (vidensniveau 1 og 2)

39

Frikendt - kortlægningen annulleret

49

Tabel 2. Status for grunde, der er vurderet, kortlagt og frikendt i alt ved udgangen af 2018
Antal grunde

Procent af i alt

Kortlagt som muligt forurenet (vidensniveau 1)

2.351

10

Kortlagt som forurenet (vidensniveau 2)

4.566

19

291

1

Frikendt – kortlægningen annulleret på baggrund af undersøgelse og/eller
oprensning

1.747

7

Frikendt - vurderet og ikke kortlagt efter vurdering af historisk materiale

14.916

63

I alt

23.871

100

Kortlagt som muligt forurenet og forurenet (vidensniveau 1 og 2)
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Tabel 3. Udvikling i antallet af kortlagte grunde i perioden 2007–2018

Antal muligt forurenede grunde (kortlagt på vidensniveau 1) og antal forurenede grunde (kortlagt på vidensniveau 2)
opgjort ved udgangen af det enkelte år.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kortlagt på videns
niveau 1

1.542

1.758

1.824

1.860

1.893

1.983

2.101

2.189

2.176

2.241

2.297

2.351

Kortlagt på videns
niveau 2

2.967

3.109

3.308

3.721

3.835

3.987

4.069

4.138

4.263

4.334

4.442

4.566

Kortlagt på både
vidensniveau 1 og 2

55

61

77

95

117

146

160

180

212

250

273

291

4.564

4.928

5.209

5.676

5.845

6.116

6.330

6.507

6.651

6.825

7.012

7.208

I alt
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Tabel 4. Den offentlige indsats i 2018

Miljø

Borgernes sundhed

Grundvand og borgernes
sundhed

Grundvand

Antallet er opgjort som aktive forureningssager i 2018; det vil sige nye sager startet op i 2018, videreførte sager fra tidligere år og sager,
der er afsluttet i 2018. Kun få forureningssager kan afsluttes inden for et kalenderår. De fleste undersøgelser og oprensninger af forurening
tager lang tid, og derfor fortsætte mange sager fra det ene år til det andet. Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af forurening
foregår også over lang tid for at være sikker på, at forureningen ikke spreder sig og skaber problemer andre steder. Historiske redegørelser
590
Igangsat og
afsluttet i 2018

Videreført fra
tidligere år og
afsluttet i 2018

Igangsat i 2018
og ikke afsluttet

Videreført fra tidligere år og ikke
afsluttet i 2018

I alt

Indledende undersøgelser

1

86

98

55

240

Afgrænsende undersøgelser

0

18

18

38

74

Oprensning

0

2

2

22

26

Drift af tekniske anlæg

0

5

1

70

76

Overvågning af forurening

0

5

1

81

87

Indledende undersøgelser

3

49

23

17

92 1

Afgrænsende undersøgelser

0

8

1

7

16

Oprensning

0

0

0

2

22

Drift af tekniske anlæg

0

0

0

4

4

Overvågning af forurening

0

0

0

0

0

Indledende undersøgelser

2

14

27

3

46 1,3,4

Afgrænsende undersøgelser

0

7

4

7

18

Oprensning

0

1

1

4

6

Drift af tekniske anlæg

0

2

0

32

34 5

Overvågning af forurening

0

0

2

10

12

Overvågning af forurening

0

0

0

1

1

1

114 af de i alt 138 indledende undersøgelser af hensyn til borgernes sundhed er udført på anmodning af boligejeren

2

Den ene oprensning sker på en børneinstitution

3

Regionen har også brugt resultaterne fra 17 af de indledende undersøgelser til at vurdere, om forureningen kan udgøre en risiko for vandmiljøet

4

6 af de indledende undersøgelser udføres på børneinstitutioner

5

4 anlæg, der sikrer indeklimaet i boliger, er i 2018 ændret fra passiv ventilation til aktiv ventilation
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Tabel 5. Nuancering af forureningens sundhedsmæssige betydning

Boliggrunde hvor den sundhedsmæssige betydning af forureningen er nuanceret. Antallet er opgjort dels som boliggrunde, der er
nuanceret i 2018 og dels som det antal boliggrunde, der i alt er nuanceret ved udgangen af 2018
Antal i 2018

Antal i alt

F0 – ingen risiko

68

686

F1 – ingen risiko, hvis råd følges

23

150

F2 – der kan være en risiko

35

317

Tabel 6. Undersøgelser og oprensning finansieret af statens værditabsordning i 2018

Antallet er opgjort som aktive forureningssager i 2018; det vil sige nye sager startet op i 2018, videreførte sager fra tidligere år og
sager, der er afsluttet i 2018.
Igangsat og
afsluttet i 2018

Videreført fra
tidligere år og
afsluttet i 2018

Igangsat i 2018
og ikke afsluttet

Videreført fra tidligere år og ikke
afsluttet i 2018

I alt

Undersøgelse

6

13

8

3

30

Oprensning

0

3

4

2

9

Tabel 7. Borgerrettede opgaver i 2018

Antallet er opgjort som aktive forureningssager, som Region Hovedstaden har behandlet og vurderet i 2018; det vil sige nye sager
startet op i 2018, videreførte sager fra tidligere år og sager, der er afsluttet i 2018.
Igangsat og
afsluttet i 2018

Videreført fra
tidligere år og
afsluttet i 2018

Igangsat i 2018
og ikke afsluttet

Videreført fra tidligere år og ikke
afsluttet i 2018

I alt

Tilladelser til byggeri/ændret
anvendelse

190

10

11

2

213

Undersøgelser og oprensning
betalt af private

298

267

287

1.004

1.856

Forurening fra villaolietanke

2

3

9

7

21

Påbud til forurener om at
undersøge/rense op

7

10

13

43

73
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Tabel 8. Forespørgsler og aktindsigter i 2018
Antal
Aktindsigter

2.395

Forespørgsler besvaret manuelt af regionen

12.628

Webforespørgsler

22.904

Forespørgsler i alt (ekskl. aktindsigter)

35.532

Tabel 9. Screening i forhold til vandmiljøet

Resultatet af screening af, om de kortlagte grunde kan true vandmiljøet i søer, vandløb og havet sammenholdt med hvilke indsats
områder grundene er omfattet af.
Indsats vandmiljø Indsats vandmiljø
Indsats
Indsats vandmiljø
Sum
og grundvand
vandmiljø og bolig og grundvand og
bolig
Muligt forurenede grunde
(kortlagt på vidensniveau 1)

38

28

5

10

81

Forurenede grunde
(kortlagt på vidensniveau 2)

50

43

13

5

111

Både muligt forurenet og
forurenet grunde (kortlagt
på både vidensniveau 1 og
vidensniveau 2)

10

2

0

2

14

I alt

98

73

18

17

206

Tabel 10. Indsatsen på de store jordforureninger og generationsforureninger i 2018

Samlet indsats i 2018 på
store jordforureninger og
generationsforureninger

Antal
Store jordforureninger (indsats koster mere end 10 mio. kr.)

58

Generationsforureninger (indsats koster mere end 50 mio. kr.)

4

Undersøgelser

4

Oprensninger inkl. drift af tekniske anlæg

33

Overvågning

5

Aktiviteter i alt på de store jordforureninger og generationsforureninger i 2018

42

52
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Tabel 11. Region Hovedstadens økonomi – årsværk og driftsmidler – til jordforureningsområdet i 2018
Økonomi på jordforureningsområdet i 2018

Kortlægning

Oprensning

Borgerrettede
opgaver

It, ledelse og
planlægning

Opsporing og kortlægning af mulig forurening, inkl. overfladevand - arbejdet med
selve implementeringen, screening og
bearbejdning

Årsværk

Driftsmidler
i 1.000 kr.

8,2

10.028

Indledende undersøgelser

9,9

27.155

Videregående undersøgelser

9,9

28.054

Oprensning

6,6

37.211

Drift af tekniske oprensningsanlæg
og overvågning af forurening

7,6

18.158

Tværgående projekter (udviklingsprojekter)

5,0

7.901

Udtalelser i forbindelse med byggeri og
ændret anvendelse på forurenede grunde
Godkendelse af undersøgelser og oprensninger betalt af private bygherrer
Besvarelse af henvendelser, rådgivning og
kommunikation

16,6

3.286

Administration og planlægning

6,8

4.529

It og data

4,6

3.451

75,2

139.774

I alt

Samlede
driftsmidler
i 1.000 kr.

Driftsmidler
i%

37.183

27%

91.324

65%

3.286

2%

7.980

6%

139.774

100%

53

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Punkt
nr. 22 - Indberetning om jordforurening 2018 til Miljøstyrelsen
INDBERETNING OM JORDFORURENING 2018
Bilag 1 - Side -54 af 56

Tabel 12. Region Hovedstadens budget – årsværk og driftsmidler – til jordforureningsområdet i 2019
Budget på jordforureningsområdet i 2019

Kortlægning

Oprensning

Borgerrettede
opgaver

It, ledelse og
planlægning

Årsværk

Driftsmidler
i 1.000 kr.

Opsporing og kortlægning af mulig forurening, inkl. overfladevand – arbejdet med
selve implementeringen, screening og
bearbejdning

6,4

6,7

Indledende undersøgelser

10,1

24,7

Videregående undersøgelser

10,5

37,8

Oprensning

6,5

37,0

Drift af tekniske oprensningsanlæg og
overvågning af forurening

8,7

18,8

Tværgående projekter (udviklingsprojekter)

4,8

11,1

Udtalelser i forbindelse med byggeri og
ændret anvendelse på forurenede grunde
Godkendelse af undersøgelser og oprensninger betalt af private bygherrer
Besvarelse af henvendelser, rådgivning og
kommunikation

15,7

1,7

Administration og planlægning

6,6

4,6

It og data

4,4

4,0

73,7

146,3

I alt

54
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Samlede
driftsmidler
i 1.000 kr.

Driftsmidler
i%

31,3

21%

104,7

72%

1,7

1%

8,6

6%

146,3

100%
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Oprensning af tjæreforurenet jord på
det tidligere Søllerød Gasværk.
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Bilag 1
Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region
Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2019 og
nærmeste år

Region Hovedstaden samt ved direkte opfordring til
kommunerne i regionen og til HOFOR og Novafos om at
komme med kommentarer til oversigten.

April 2019. Endelig udgave efter offentlig kommentering.

Der indkom kommentarer til oversigten fra tre kommu
ner og HOFOR. En kommune meldte tilbage, at de ikke
havde kommentarer. Der kom desuden to borgerhen
vendelser om jordforurening. De indkomne kommentarer
har ikke medført ændringer i regionens overordnede
prioritering i forhold til udkastet til offentlig indsats.

Baggrund

Regionsrådet skal i henhold til jordforureningsloven
udarbejde en oversigt over den forventede offentlige
indsats. Denne oversigt revideres en gang om året.
Oversigten medfører ingen rettigheder eller pligter for
ejere. Offentligheden skal inddrages forud for udarbej
delsen af den endelige oversigt.
Oversigten skal angive på hvilke arealer (grunde/loka
liteter), regionen forventer at foretage undersøgelser
eller oprensning (med tilhørende aktiviteter). Oversigten
skal desuden angive en prioritering af indsatsen samt
indeholde en økonomisk oversigt.
Endvidere skal oversigten beskrive, hvordan regionen
forventer at håndtere de samlede jordforureningspro
blemer. Den skal være bilagt et program for, hvorledes
problemerne foreslås løst inden for en nærmere fastlagt
tidshorisont. Dette skal ses i sammenhæng med de
økonomiske ressourcer, der afsættes til området. Det
skal fremgå af prioriteringen, hvilke aktiviteter der
forventes at finde sted de førstkommende år. Regions
rådets afgørelser om prioritering kan ikke påklages til
anden administrativ myndighed, jfr. § 25 i jordforure
ningsloven.
Såfremt regionen skønner det påkrævet, kan oversig
tens prioritering fraviges, og der kan således gennem
føres projekter, der ikke er med på oversigten.
Den omstændighed, at en grund er medtaget på en
oversigt, er ikke et tilsagn om, at de påtænkte aktiviteter
bliver gennemført eller sker inden for den forventede
tidshorisont. Dette skyldes, at regionen kan få kendskab
til nye grunde, der skal prioriteres højere eller, at ny viden
om stoffer og forurening fremkommer og således med
virker til en ændring af prioriteringen.
Offentligheden har været inddraget forud for udarbej
delsen af den endelige oversigt. Inddragelsen er sket
gennem annoncering i lokale ugeaviser dækkende
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Mindre ændringer i oversigterne i forhold til
udkastet fra september 2018

Der er foretaget mindre ændringer/rettelser i oversigten
i forhold til udkastet fra september 2018. Oversigter
ne er f.eks. tilrettet, hvis en igangværende indsats er
blevet afsluttet hurtigere end forventet. Oversigterne er
ligeledes tilrettet, hvis der er opnået ny viden om forure
ningsomfang som har betydet ændring i prioriteringen
af indsatsen (udgået af indsats l eller opprioriterer til
hurtigere indsats).

Miljøvurdering

Det er vurderet, at oversigten ikke er omfattet af Lov
nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM), idet over
sigten over nye forureningsundersøgelser og oprensning
i 2019 ikke fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller
arealanvendelser. Region Hovedstaden har derfor truffet
afgørelse om, at oversigten ikke skal miljøvurderes.
Dette er annonceret på regionens hjemmeside den 21.
november 2018.
Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes miljøvur
dering, kan efter reglerne i miljøvurderingslovens § 48
inden fire uger fra annonceringen påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Afgørelsen kan påklages af en
hver for så vidt angår retlige spørgsmål. Dette skal ske
via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden
af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk
og www.virk.dk. Man logger på www.borger.dk eller
www.virk.dk, ligesom man plejer, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndig
hed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når
den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen,
dvs. Region Hovedstaden. En klage er pålagt et gebyr
på kr. 900. Man betaler gebyret med betalingskort i
Klageportalen.
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Natura 2000 – Indsatsprogram

Det er vurderet, at forslaget til oversigt over regionens
forventede jordforureningsindsats i 2019 er i overens
stemmelse med Natura 2000-planen samt regler om
indsatsoversigt, jf. Lov om jordforurening § 18 stk. 1, lov
nr. 282 af 27. marts 2017 og Lov om miljømål kapitel 14,
lov nr. 119 af 26. januar 2017 samt Lov om vandplan
lægning kap 6, lov nr. 126 af 26. januar 2017.

Bemærkninger til oversigten

Antallet af forureningskortlagte (vidensniveau 2) grunde
i Region Hovedstaden (ca. 4.500) er så stort, at det ikke
er muligt at prioritere dem alle indbyrdes.
Oversigten over den offentlige indsats i 2019 indeholder
derfor alene de lokaliteter, hvor der inden for de nærme
ste år forventes gennemført
• afgrænsende undersøgelser (oversigt A1), se også
kortbilag 1
• oprensninger (oversigt B), forudsat de forudgående
afgrænsende undersøgelser viser behov herfor, se
også kortbilag 2.
• grunde med igangværende drift af tekniske oprens
ningsanlæg (oversigt C), se også kortbilag 3.
• grunde med løbende overvågning af forureningen
(oversigt D).
Grunde medtaget på oversigten over overvågning
(oversigt D) bliver ikke nødvendigvis overvåget hvert år.
Der kan også være grunde på listen, hvor en nærmere
gennemgang af sagen vil vise, at der ikke længere er
behov for overvågning, men hvor den endelige vurdering
heraf endnu udestår.
Der er i 2019 afsat ca. 141 mio. kr. til indsatsen på
jordforureningsområdet i Region Hovedstaden. Heraf at
der afsættes ca. 91 mio. kr. til afgrænsende undersøgel
ser og oprensninger (inkl. drift af tekniske driftsanlæg) i
2019.

at vi indenfor 10 år skal have beskyttet grundvandet i
de områder af regionen, hvorfra 80 % af drikkevands
indvindingen sker.
Regionens udkast til prioritering af indsatsen på jord
forureningsområdet i 2019 er udarbejdet i overens
stemmelse med jordplanen fra 2014.
Den prioriterede jordforureningsindsats i 2019 under
støtter endvidere regionens overordnede mål som grøn
og innovativ metropol med god livskvalitet. Rent vand og
uforurenet jord er en af forudsætningerne for et sundt og
uforurenet miljø og dermed centralt for det gode liv for
borgerne i Region Hovedstaden.

Grundvandsområder: Administrationen har i 2016 grup
peret Jordplanens højt prioriterede områder (de områder
hvorfra 80 % af drikkevandsindvindingen sker i regionen)
i 51 grundvandsområder. Administrationen har herefter
fastlagt en rækkefølge for grundvandsområderne for
igangsætning af de resterende afgrænsende undersøg
elser med henblik på at få afsluttet undersøgelsesind
satssen overfor de særligt kritiske forurenende stoffer.
De mest kritiske stoffer er klorerede opløsningsmidler,
som er kemikalier der er anvendt/anvendes bl.a. til
affedtning og tøjrensning. De klorerede opløsningsmidler
udgør den væsentligste trussel mod drikkevandsres
sourcen, fordi de er letopløselige og transporteres langt
i jord og grundvand. Stofferne er også problematiske i
forhold til indeklimaet, idet de let kan dampe op fra jord
og grundvand og trænge ind i bygninger.
Grundvandsområderne fremgår af kortbilag 4. Regionens
valgte rækkefølge af grundvandsområderne til igang
sætning af de resterende undersøgelser for de særligt
kritiske stoffer (klorerede opløsningsmidler), fremgår af
oversigt A2.

Prioriteringsprincipper

De grunde der er med på oversigt A1 er medtaget ud fra
følgende kriterier i forhold til grundvand og indeklima:
Grundvand: Regionsrådet vedtog i november 2014 en
plan for jordforureningsindsatsen ”Vejen til ren jord og
rent vand”. Med denne jordplan intensiveres indsatsen
for at beskytte grundvandet. Jordplanen har som mål,
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Grundvandsområderne er administrative enheder, som
regionen har defineret for at få større robusthed af ud
strækningen af de områder vi arbejder i og for at samle
overlappende/sammenhængende indvindingsoplande
i ét område. Dvs. et grundvandsområde indeholder et
eller flere indvindingsoplande.
I 2019 vil indsatsen med afgrænsende forureningsunder
søgelser således fortsat være koncentreret om at få
færdiggjort igangværende undersøgelser og at igangsæt
te de resterende undersøgelser i yderligere nogle af de
grundvandsområder, der endnu ikke er færdigundersøgte
i forhold til klorerede opløsningsmidler (se oversigt A2).
I de drikkevandsområder, hvor indsatsen sker, er opspo
ringen af alle kritiske jordforureninger gennemført, og
der er overblik over de mest kritiske forureninger. Herved
sikres det bedst muligt, at den efterfølgende, nødven
dige undersøgelses- og oprensningsindsats sker, hvor
den har størst mulig effekt.
Når den særlige undersøgelsesindsats i de udvalgte
grundvandsområder er afsluttet, har regionen overblik
over de værste forureningstrusler mod grundvandet.
På det grundlag kan regionen vurdere i hvilket omfang,
der skal renses op, og herefter kan der planlægges en
helhedsorienteret oprensningsindsats, så alle nødven
dige oprensninger i et indvindingsopland/grundvands
område bliver gennemført på en gang. En sidegevinst
kan så også være, at der kan være stordriftsfordele
ved at gennemføre en koordineret oprensningsindsats
indenfor et indvindingsopland/grundvandsområde.

Pesticider i grundvandet har på det seneste vist sig
at være et større og mere udfordrende problem end
hidtil antaget – også i Region Hovedstaden. Det gælder
både de ældre og udfasede pesticider og også tilladte
pesticider.
Regionen kan ifølge lovgivningen kun gøre en indsats
overfor pesticidforurening fra punktkilder, der er forår
saget af spild med pesticider. Regionen har ikke lov
hjemmel til at gøre noget i forhold til pesticidforurening,
der stammer fra den regelrette anvendelse af pesticider
på marken.
En indsats overfor pesticider i form af undersøgelser og
evt. oprensningsindsats ligger inden for rammerne af
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den politiske vedtagne jordplan i Region Hovedstaden,
når der indenfor jordplanens prioriterede områder, sker
konkrete fund i overvågningsboringer eller drikkevands
boringer, som viser, at punktkilder med pesticider udgør
en konkret trussel mod en vandforsyning.
For at få mest mulig nytte af indsatsen og pengene
er det afgørende, at samarbejde med kommuner
og vandværker/vandforsyninger. I 2019 vil
administrationen derfor fortsætte samarbejdet i Nybølle
grundvandsområde med HOFOR, lokale vandforsyninger,
Høje-Taastrup, Egedal og Roskilde Kommuner og
Region Sjælland. Det er i dette samarbejde aftalt, bl.a.
at gennemføre en ekstraordinær indsamling af nye
grundvandsdata, herunder om indhold af pesticider med
henblik på at skabe overblik over alle væsentlige risici for
drikkevandsindvindingen i området, herunder pesticider.
I Marbæk-grundvandsområdet i Frederikssund Kommu
ne, hvor der er påvist pesticider i drikkevandsboringerne,
har regionen indledende drøftelser med kommunen
om, hvordan regionen kan bidrage til afklaring af om der
er mulige punktkilder i oplandet, der kan være årsag
til de påviste forureninger i drikkevandsboringerne på
kildepladserne i Marbæk. Dette samarbejde forventes
ligeledes at fortsætte i 2019.
Indeklima: Højest prioritet til undersøgelser har de
grunde, hvor der fra indledende undersøgelser eller
lignende er viden om forurening med flygtige stoffer i
poreluft i koncentrationer, som kan medføre et bidrag
til indeklimaet i bolig, der er højere end 10 gange
afdampningskriteriet for det pågældende stof.
Det vil også i 2019 blive prioriteret at få færdiggjort
igangværende afgrænsende indeklimaundersøgelser for
uden igangsætning af 2-4 nye indeklimaundersøgelser.
Som udgangspunkt igangsættes undersøgelserne først
på de grunde, hvor den aktuelle viden peger på at forure
ningen udgør størst risiko for indeklimaet i eksisterende
bolig. Hvis alt andet er lige vil grundene herefter blive
prioriteret til undersøgelse i den rækkefølge, de er blevet
kortlagt på vidensniveau 2.
Når/hvis der ikke er kendskab til flere grunde, hvor der
er viden om forurening der kan afdampe til indeklimaet
i eksisterende boliger i koncentrationer højere end 10
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gange afdampningskriteriet, vil undersøgelsesindsatsen
blive udvidet til grunde, hvor der er viden om forurening
der kan afdampe til indeklimaet i eksisterende boliger
i koncentrationer mellem afdampningskriteriet og 10
gange afdampningskriteriet. Indenfor denne gruppe vil
grundene ligeledes blive prioriteret til undersøgelse i den
rækkefølge de er blevet kortlagt på vidensniveau 2.

i gennemsnit noget mindre (0,4 mio. kr. og 4 mio. kr.) Der
er dog store variationer i forhold til disse gennemsnits
priser. F.eks. varierer omkostningen til en afgrænsende
grundvandsundersøgelse fra ca. 0,1 mio. kr. til langt over
2 mio. kr. for de helt store undersøgelser, mens omkost
ningen til en oprensning i forhold til grundvand varierer
fra ca. 0,2 mio. kr. til over 50 mio. kr.

Overfladevand og natur: I henhold til Jordforurenings
loven skal regionerne i perioden 2014-2018 skabe
overblik over, hvor mange af de kortlagte grunde, der
kan true overfladevand (søer, åer og havet) og natur.
For at skabe dette overblik, har regionerne anvendt et
værktøj til screening af alle kortlagte grunde for risiko
i forhold til overfladevand. Alle grunde, der kom ud af
screeningen med en mulig risiko for overfladevand, er
herefter blevet gennemgået og risikovurderet nærmere
ved en ”bearbejdet screening”. Det var forventet, at der
kunne være mulig risiko overfor overfladevand fra i alt
ca. 600 grunde i regionen. Resultatet af den bearbejd
ede screening forventes at blive, at der er ca. 200
kortlagte grunde med mulig risiko overfor overfladevand.
Den videre indsats på disse grunde afventer udfaldet
at forhandlinger i 2019–2020 mellem regionerne og
staten om økonomien til håndtering af jordforureninger,
der udgør en risiko for overfladevand og natur. Selve
indsatsen – som kommer til at omfatte undersøgelser
til endelig afklaring af risikoen i forhold til overfladevand
samt afværgeforanstaltninger, hvor sådanne er nødven
dige – skal gennemføres som en del af vandplanerne for
perioden 2021–2027.

Der var pr. 31. marts 2019 kortlagt 4.884 grunde på
vidensniveau 2 i Region Hovedstaden.

Tidshorisont for håndtering af de p.t.
kendte jordforureningsproblemer i Region
Hovedstaden i relation til den nuværende
økonomiske ramme der er udmeldt fra staten

Med regionens jordplan er det dog regionens forvente
de delmål, ved at koncentrere indsatsen i de områder
hvor 80% af drikkevandsindvindingen sker, at under
søgelses- og oprensningsindsatsen i disse områder er
afsluttet allerede i 2025. Hertil kommer omkostningerne
til længerevarende drift af oprensningsanlæg, samt over
fladevandsindsats og indsats i forhold til grundvands
forurening med pesticider.

Som udgangspunkt sættes den gennemsnitlige udgift
til en afgrænsende undersøgelse i forhold til grundvand
til ca. 1 mio. kr., mens den gennemsnitlige udgift til en
oprensning i forhold til grundvandet sættes til ca. 8 mio.
kr. Undersøgelse og afværge i forhold til indeklima koster

Kortlægningen er endnu ikke afsluttet i regionen, så der
kommer flere til. Det forventes, at der med tiden vil blive
kortlagt i alt ca. 7.500 grunde på vidensniveau 2 i Region
Hovedstaden.
Forudsættes det, at der skal ske undersøgelse af halv
delen af disse grunde – med efterfølgende behov for
oprensning på en femtedel af de undersøgte grunde –
bliver den samlede omkostning hertil ca. 10.000 mio. kr.
Hertil kommer udgiften til de undersøgelser og afvær
geforanstaltninger der skal gennemføres i forhold til
overfladevand og natur, samt undersøgelse og afværge
af pesticidforureninger som falder ind under jordforure
ningsloven, foruden omkostningerne til længerevarende
drift af oprensningsanlæg.
Antages det, at regionen modtager uændrede bevillinger
de næste mange år, vil der således gå ca. 70 år, før der
kan forventes etableret nødvendig oprensning på de i
dag kendte grunde.
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Oversigt A1
Grunde (lokaliteter) hvor afgrænsende undersøgelser er
i gang i 2019 eller forventes igangsat inden for de nær
meste par år. Rækkefølgen i oversigten er ikke prioriteret.
Nye lokaliteter kan komme på listerne i årets løb og
lokaliteter på listen kan udgå.

NB: Ny viden om forurening eller andre uforudseelige
forhold, vil kunne påvirke antallet af og hvilke nye under
søgelser, der kan igangsættes.

Undersøgelser der fortsætter fra 2018
Lokalitet nr.

Navn

Grundvands
område

Årsag

Kommune

101-11255

Helgesensgade 3 A

-

I

København

101-20025

Tybjergvej 67

-

I

København

147-00062

Godthåbsvej 174 A

-

I

Frederiksberg

151-00023

Sct. Jacobsvej 7

Kilde III

G

Ballerup

151-00040

Bøgesvinget 4

-

I

Ballerup

151-00078

Industriparken 13

Kilde III

G

Ballerup

151-05093

Nygårdsvej 30

Kilde III

G

Ballerup

161-30202

Ved Gadekæret 7

-

I

Glostrup

163-02056

Avnedevej 14

-

I

Herlev

169-00051

Hovedgaden 445

Ishøj

G

Høje-Taastrup

169-02070

Baldersbuen 36

Ishøj

G

Høje-Taastrup

169-20016

Bækgårdsvej 6

Brokilde

G

Høje-Taastrup

173-00035

Frederiksdalsvej 77

Dybendal

G

Lyngby-Taarbæk

173-00040

Lundtoftevej 160/ Lundtoftegårdsvej 93A

Dybendal

G

Lyngby-Taarbæk

173-00043

Parcelvej 91A+B

Dybendal

G

Lyngby-Taarbæk

173-00065

Lundtoftevej 150

Dybendal

G

Lyngby-Taarbæk

173-00110

Lundtoftegårdsvej 101/ Lundtofteparken 43, #

Dybendal

G

Lyngby-Taarbæk

173-00435

Brovænget 43, #

Dybendal

G

Lyngby-Taarbæk

173-02027

Lundtoftegårdsvej 95

Dybendal

G

Lyngby-Taarbæk

181-00014

Skovlytoften 33

Dybendal

G

Rudersdal

181-00058

Kongevejen 394

Dybendal

G

Rudersdal

189-00008

Kirke Værløsevej 32

Søndersø

G (rev.)

Furesø

189-00018

Walgerholm 20

Søndersø

G

Furesø

190-06057

Toftebo 1 / Bymidten 26 m.fl.

Søndersø

G

Furesø

201-00021

Industrivej 2, Lynge

Uggeløse

G

Halsnæs

201-00083

Kærhøjgårdsvej 46

Uggeløse

G

Allerød

201-00160

Lyngevej 230, Stengårdens Losseplads

Uggeløse

G og I

Allerød

205-00135

Vasevej 121

Dybendal

G

Rudersdal

205-00155

Nobis Mølle 1

Birkerød

G og I

Rudersdal
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Undersøgelser der fortsætter fra 2018
Lokalitet nr.

Navn

Grundvands-
område

Årsag

Kommune

205-00162

Birkerød Kongevej 158

Birkerød

G

Rudersdal

205-00185

Hammerbakken 10

Søndersø

G

Rudersdal

205-00270

Blokken 25 A

Søndersø

G

Rudersdal

205-00284

Udsigtsbakken 1

Dybendal

G

Rudersdal

205-00294

Topstykket 27

Søndersø

G

Rudersdal

205-00325

Abildgårdsparken 10

Søndersø

G

Rudersdal

207-00075

Stavnsholtvej 185

Søndersø

G

Furesø

208-00263

Humlebækvej 39

Langstrup

G

Fredensborg

210-00022

Langebjergvej 126

-

I

Fredensborg

213-00164

Gillelejevej 30B

Esrum

G

Gribskov

213-00170

Kirkevej 1

Udsholt

G

Gribskov

213-03079

Vestvej 11

Esrum

G

Gribskov

217-00533

Gefionvej 45A

Hellebæk

G

Helsingør

219-00104

Milnersvej 2

Frederiksgade

G

Hillerød

219-00119

Collstrop Træimprægnering, Jespervej 276

Endrup

G

Hillerød

219-00124

Hanebjergvej 6

Attemose

G

Hillerød

219-00306

Milnersvej 47-49

Frederiksgade

G

Hillerød

219-00437

Blytækkervej

Frederiksgade

G

Hillerød

227-00003

Møllevej 9A

Nivå

G

Fredensborg

229-00216

Industrivej 7A

Skibby

G

Frederikssund

230-07008

Skovlytoften 12

Dybendal

G

Rudersdal

231-00179

Industrivej 17, Skævinge

Attemose

G

Hillerød

233-00023

Brobæksgade 2 m.fl.

Hørup

G

Frederikssund

233-00210

Fabriksvangen 1

Hørup

G

Frederikssund

235-00041

Frederikssundvej 124

Værebro

G

Egedal

235-00043

Bauneholmvej 1

Værebro

G

Egedal

235-00128

Blødemosevej 2A

Bogøgård

G

Egedal

235-00205

Sandbakken 7

Bjellekær

G

Egedal

237-00043

Lyshøjvej 12/Skatskærvej 1

Ølstykke

G

Egedal

237-00058

Ørnebjergvej 1

Ølstykke

G

Egedal

237-00103

Svalehøjvej 14

Ølstykke

G

Egedal

G Undersøgelsen igangsat af hensyn til grundvand.
I Undersøgelsen igangsat af hensyn til indeklimarisiko.
Rev. Revurderingsundersøgelse på igangværende afværgelokalitet
# Administrativ afslutning udestår
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Undersøgelser der forventes igangsat i 2019 eller 2020. (Årligt ca. 15-20 nye grundvandsundersøgelser og 2-4 nye indeklima
undersøgelser fra nedenstående bruttoliste. Endvidere forventes igangsat 1-3 nye revurderingsundersøgelser årligt i forbindelse
med igangværende driftsanlæg (endnu ikke udpeget))
Lokalitet nr.

Navn

Grundvands-
område

Årsag

Kommune

101-11643

Kjeld Langes Gade 4

-

I

København

147-00010

Lykkesholms Alle 20

-

I

Frederiksberg

157-00028

Hyldegårds Tværvej 41-43

-

I

Gentofte

151-00074

Industriparken 38

Kilde III

G

Ballerup

169-00246

Beredskabsvej 8

Ishøj

G

Høje-Taastrup

169-05131

Hovedgaden 501

Ishøj

G

Høje-Taastrup

171-00007

Gravertoften

Nybølle

G

Egedal

173-00039

Kongevejen 155-157, gv fane

Dybendal

G

Lyngby-Taarbæk

173-05029

Brede Hovedbygning 1

Dybendal

G

Lyngby-Taarbæk

181-00056

Stubbeled 2

Trørød

G

Rudersdal

181-00072

Skelstedet 16

Trørød

G

Rudersdal

190-00102

Kirke Værløsevej 10

Søndersø

G

Furesø

190-00105

Ny Vestergårdsvej 1

Søndersø

G

Furesø

190-00106

Ny Vestergårdsvej 11

Søndersø

G

Furesø

201-00167

Sortemosen Losseplads

Sandholm

G

Allerød

201-00534

Stationspassagen 3

Sandholm

G

Allerød

205-00025

Topstykket 17

Søndersø

G

Rudersdal

205-00289

Karpevænget 5

Nebbegård

G

Rudersdal

208-00170

Jernbanegade 10

-

I

Fredensborg

209-00016

Maglehøjparken 1

-

I

Frederikssund

211-00404

Hesseløvej 9

Lynæs

G

Halsnæs

213-00179

Mårumvej 14A

Gilleleje

G+I

Gribskov

213-00280

Græsted Hovedgade 58

Gilleleje

G

Gribskov

217-00223

Villingebækvej 4A

Villingebæk

G

Helsingør

217-00562

Søvænget 15

Villingebæk

G

Helsingør

217-00677

Vester Torv 26

Espergærdeværket

G

Helsingør

221-00067

Nørregade 25C

Lynæs

G

Halsnæs

221-00227

Nørregade 98

Lynæs

G

Halsnæs

223-00032

Ahornvej 1A/Usserød Kongevej 67

Nebbegård

G

Hørsholm

223-00054

Usserød Kongevej 49D

Nebbegård

G

Hørsholm

229-00185

Skuldelevvej 24

Skibby

G

Frederikssund

229-00210

Baunehøjvej 1A

Hyllingeriis

G

Frederikssund

229-00325

Kildeskåret 2

Hyllingeriis

G

Frederikssund

230-00030

Staktoften 8

Trørød

G

Rudersdal

235-00126

Damvadvej 43

Bjellekær

G

Egedal

I Undersøgelsen igangsættes af hensyn til indeklimarisiko
G Undersøgelsen igangsættes af hensyn til grundvandsrisiko

Mht. de resterende grundvandsområder, hvor under
søgelsesindsatsen overfor forureninger med klorerede
opløsningsmidler endnu ikke er afsluttet, forventes
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Oversigt A2

(indsats overfor klorerede opløsningsmidler)

Oversigt over de 51 grundvandsoplande indenfor de
områder af Region Hovedstaden hvorfra 80 % af drikke
vandsindvindingen i regionen sker.

Grundvandsområde

Status pr. oktober 2018 for fremdriften i de enkelte grundvandsområder ift.
Jordplanen– særligt kritiske stoffer (klorerede opløsningsmidler).

Indvinding
(%)

Asserbo

Færdig

0,6

Attemose

Godt i gang

9,7

Birkerød

Godt i gang

2,3

Bjellekær

Godt i gang

1,8

Bogøgård

Godt i gang

2,0

Brokilde

Godt i gang

1,5

Dalby

Færdig

0,2

Dybendal

Påbegyndt

3,4

Egholm

Færdig

1,8

Endrup

Færdig

1,6

Esrum

Godt i gang

0,2

Farum

Påbegyndt

4,8

Femhøj

Godt i gang

0,7

Frederiksgade

Godt i gang

2,8

Gilleleje

Påbegyndt

1,2

Hellebæk

Godt i gang

3,5

Humlebæk

Godt i gang

1,3

Hyllingeriis

Påbegyndt

0,1

Hørup

Godt i gang

3,6

Ishøj

Godt i gang

7,2

Kagerup

Færdig

0,0

Kappelhøj

Færdig

1,1

Kilde III

Godt i gang

3,3

Kyndbyværket

Færdig

0,2

Langstrup

Godt i gang

2,6

Lautrup

Godt i gang

0,9
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Grundvands-
område

Status pr. oktober 2018 for fremdriften i de enkelte grundvandsområder ift.
Jordplanen– særligt kritiske stoffer (klorerede opløsningsmidler).

Indvinding
(%)

Liseleje

Færdig

0,5

Lynæs

Påbegyndt

0,6

Marbæk

Færdig

1,8

Måløv

Påbegyndt

1,2

Nebbegård

Påbegyndt

4,3

Nivå

Godt i gang

2,6

Nybølle

Færdig

5,4

Okseholmen

Færdig

0,0

Sandholm

Påbegyndt

4,4

Selsø

Færdig

0,0

Skibby

Godt i gang

0,4

Skovsognet

Færdig

0,1

Snekkersten

Færdig

1,6

St. Magleby

Påbegyndt

1,0

Søndersø

Godt i gang

8,4

Trørød

Påbegyndt

1,4

Taastrup-Valby

Påbegyndt

2,1

Udsholt

Godt i gang

0,8

Uggeløse

Godt i gang

0,9

Vellerup

Færdig

0,1

Villingebæk

Godt i gang

0,8

Værebro

Godt i gang

1,3

Ølsted

Færdig

0,2

Ølstykke

Godt i gang

1,1

Ådalens

Færdig

0,7
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Oversigt B pr. 1. januar 2019
Grunde (lokaliteter) hvor oprensning skønnes påkrævet
inden for de nærmeste år. Rækkefølgen er ikke priori
teret. Ny viden om forurening eller andre uforudseelige
forhold kan ændre etableringstidspunktet. Ligeledes
kan de økonomiske rammer til opgaven betyde, at nogle
projekter må udskydes.

Det forventes, at der i 2019 vil være ressourcer til
igangsætning af ca. 3-4 nye oprensningsprojekter. De
nye projekter kommer fra bruttolisten for nye oprens
ninger i 2019. Præcis hvilke og antallet afhænger dels af
omkostningen til den enkelte afværge og dels af hvornår
det endelige afværgeprojekt er helt klar til igangsætning
efter alle fornødne tilladelser herunder aftale med grund
ejer m.v. er indhentet.

Oprensninger der fortsætter fra 2018
Lokalitet nr.

Navn

Grundvands-
område

Årsag

Kommune

101-00501

Gl. Kongevej 33, revurdering

Frederiksberg

G

København

101-02839

Gl. Kongevej 39, revurdering

Frederiksberg

G

København

101-02862

Vesterbrogade 116, revurdering

Frederiksberg

G

København

157-00038

Nybrovej 83/Sandtoften 10 (omlægning af igangværende oprensning)

Ermelunden

G

Gentofte

159-00014

Grusgraven, nyt renseanlæg

Bagsværd

G

Gladsaxe

169-00217

M.W. Gjøesvej 8-16, 20, Reerslev, retablering efter
Ishøj
opvarmningsprojekt

G+I

Høje-Taastrup

173-00039

Kongevejen 155

Dybendal

G (rev.)

Lyngby-Taarbæk

181-00001

Søllerød Gasværk, Øverødvej 8 m.fl.

Dybendal

G

Rudersdal

181-00027

Nærum Hovedgade 92, projekteret i 2018

-

I

Rudersdal

189-05027

Jonstrupvej 305, projektering i 2018

Søndersø

G

Furesø

201-00021

Industrivej 2, Lynge

Uggeløse

G

Allerød

201-00160

Lyngevej 230 (gasafværge), monitering af effekt

-

I

Allerød

208-00199

Bakkegårdsvej 306

Humlebæk

G

Fredensborg

208-00259

Bakkegårdsvej 201

Humlebæk

G

Fredensborg

219-00266

Ravnsbjergvej 1, Hillerød

Æbelholt

G

Hillerød

223-00091

Rungstedvej 19

Nebbegård

G

Hørsholm

223-00117

Pennehave 15

Nebbegård

G

Hørsholm

223-00233

Ahornvej 3 A-D

Nebbegård

G

Hørsholm

227-00003

Møllevej 9A

Nivå

G

Fredensborg

229-00182

Skuldelev, monitering ifht grundvand

Skibby

G

Frederikssund

235-00179

Engvej 20, opfølgende monitering

Egholm

G

Egedal

G Oprensning er igangsat af hensyn til grundvand.
I Oprensning er igangsat af hensyn til indeklimarisiko
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Bruttoliste indenfor hvilke der forventes igangsat ca. 3-4 nye oprensninger i 2019*
Lokalitet nr.

Navn

Grundvandsområde

Årsag

Kommune

151-00023

Sct. Jacobsvej 5-7

Kilde III

G

Ballerup

151-05093

Nygårdsvej 30

Kilde III

G

Ballerup

189-00020

Ny Vestergårdsvej 21

Søndersø

G

Furesø

201-00023

Smedevangen 5

Bogøgård

G

Allerød

201-00083

Kærhøjgårdsvej 46

Uggeløse

G

Allerød

205-xxxxx

Birkerød – områdeindsats, gv.faner

Birkerød

G

Rudersdal

207-00046

Farum Hovedgade 52

Farum

G

Furesø

235-00289

Ravnsbjergvej 1 og 8 – fane

Bjellekær

G

Egedal

G Afværgen igangsættes af hensyn til grundvand.
*Forudsat risikovurderingen fra de afgrænsende undersøgelser viser, at oprensning bør igangsættes snarligt og at der er økonomisk råderum til
igangsætning i 2019

Oprensning der forventes igangsat inden for de nærmeste år*
Lokalitet nr.

Navn

Indvindingsopland
(IVO)

Årsag

Kommune

173-00110

Lundtoftegårdsvej 101/Lundtofteparken 43

Dybendal

G

Lyngby-Taarbæk

181-00021

Trørødvej 63B

Trørød

G

Rudersdal

205-00270

Blokken 25

Søndersø

G

Rudersdal

227-00003

Møllevej 9A

Nivå

G

Fredensborg

G Oprensning igangsættes af hensyn til grundvand
*Forudsat risikovurderingen fra de afgrænsende undersøgelser viser, at oprensning bør igangsættes snarligt og at der ikke kommer kendskab til andre
forureninger der vurderes at skulle prioriteres højere.
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Oversigt C
Oversigt over tekniske oprensningsanlæg med drift i 2018.

Skønnet
driftsperiode
(år)
*

Sundholmsvej 55-57/Telemarksgade
*
7-19

604

604

*

101-00106

Gudenåvej 25-29

*

8.817

610

*

101-00327

Valby Langgade 207

*

1.831

1.831

*

101-00505

Svenskelejren 23

*

Passiv
ventilation

*

101-01395

Absalonsgade 26

2002

Aktiv
ventilation

*

101-01395

Absalonsgade 26

2002

4.763

101-01595

Tingvej 14

2017

101-02206

Åboulevard 16-18

*

101-02206

Åboulevard 16-18

*

1.825

Lukket i
0
2017

101-00032

Hejrevej 43

*

101-00066

0

8.207

Heraf til
procesvand
m3

5.935

Valby Gasværk, Vigerslev Allé m.fl.

Heraf
infiltreret
m3

5.935

101-00006

Heraf til
overflade
vand (m3 )

*

Oppumpet
vandmængde
i 2018 (m3 )

0

Lokaliteter hvor der pågik afværgedrift i 2018

Etableret
(år)

Heraf til kloak
m3

Med oppumpede vandmængder i 2018

4.763

Passiv
ventilation
Aktiv
ventilation

*
50
*

1.825

*

101-02226

Frankrigsgade 28-48

*

Aktiv
ventilation

101-02821

Vesterbrogade 139

*

497

2006

Aktiv ventilation fra 2011

147-00001A Finsensvej 76b

*

33.369

33.369

*

147-00002

Howitzvej 54-58/Solbjergvej 24-30

*

12

12

*

147-00007

Nimbusparken 7

*

35.632

147-00011

Smallegade 52

*

Passiv
ventilation

147-00015

Howitzvej 43

*

56

147-00252

Kronprinsensvej 1

*

36.829

30.197

151-00002

Cheminova-grunden, Måløv Byvej,

1987

102.189

102.189

101-04683

Absalonsgade 28A

*
497

*
50

35.632

*
*
56

*

6.632

*
50

15
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Heraf til kloak
m3

Skønnet
driftsperiode
(år)
25

Innovationsgaragen, Skovlunde
Byvej

2014

13.126

151-00018

Udbakken 24 C+D

2002

Passiv
ventilation

153-00001

Brøndby Industrikvarter

1997

98.910

157-00020

Gentoftegade 39-49

2003

8.650

10
10

157-00035

Ordrupvej 100A

2000

Aktiv
ventilation

157-00035

Ejgårdsvej (I parken)

2000

0

157-00038

Nybrovej 83-87

2001

30.996

13.032

20
98.910

50
8.400

250

29.336

1.660

Aktiv
ventilation
Aktiv
ventilation

157-00041

Søborg Hovedgade 21

2003

157-00045

Ordrupvej 81

2002

157-00045

Hyldegårdsvej 15

2002

159-00002

Søborg Hovedgade 31, m.fl. (17-29)

159-00014

Grusgraven

159-00039

Rosenkæret 17

1992/
2017

1.391

159-00104

Bagsværd Hovedgade 79

2009

84.544

1996/
2004
1993/
2001

Heraf til
procesvand
m3

151-00015

Lokaliteter hvor der pågik afværgedrift i 2018

Heraf
infiltreret
m3

Oppumpet
vandmængde
i 2018 (m3 )

94

Etableret
(år)

Heraf til
overfladevand
(m3 )
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25
50
10

0
13.644

10

0

0

13.644

186.937

10
25

182.978

83.874

3.959

20

1.391

50

670

20

Aktiv
ventilation
Aktiv
ventilation

159-00105

Bindeleddet 9 A

2002

159-00140

Søborg Hovedgade 189-191

2006

159-00140

Søborg Hovedgade 189-191

2006

121.413

161-00002

Bergsøegrunden, Hvissingevej 100

Lukket
2018

Ingen adgang
til anlæg

161-00003

Ejby Losseplads, Mosetoften

1995

11.739

161-00015

Glostrup Regnvandsbassin, Kirkebjerg Parkvej 3

1997

590

161-00024

Hvissingegade 13

2001

161-00045

Søndre Ringvej 6

Lukket i
2018

Passiv
ventilation
Aktiv
ventilation

163-00004

Knapholm

1995

604.357

415.315

163-00005

Ellekær 3

1997

11.279

11.279

163-00015

Marielundvej 49

1995

918

918

20

163-00016

Symfonivej 35

1995

122

122

20

16
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10
20
121.413

20

3.837

x

0

7.902

25

590

50
25
*

189.042

25
50

0

25

165-00016

Naverland 26

2008

38.990

38.990

50

167-00003

Høvedstensvej 25-27

1994

26.394

25.799

167-00013

Lodsvej 38

2016

167-00017

Brostykkevej 133

2000

167-00034

Gammel Køge Landevej 266

2016

Passiv
ventilation

169-00001

Industrivej 27, Hedehusene

1999

38.990

38.990

169-00028

Vesterkøb 1-7

1997

26.394

25.799

169-00029

Vesterkøb 40

lukket i
2018

169-00058

Akacievej 2, Hedehusene

2007

28.327

169-00155

Ågesholmsvej 9

2005

4.379

169-00217

M.W. Gjøesvej 8-16

2003

Aktiv og passiv
ventilation

5

169-00228

Østerparken 5-7

2006

Aktiv
ventilation

10

169-20037

Thorsbro Kildepladser, Tåstrup-Val1993
by

171-00007

Gravertoften, 5-7-8-9-10-11-15

1997

173-00001

Lyngby Losseplads

1996

173-00023

Nørgårdsvej 24

1999/2006 6.444

173-00034

Carlshøjvej 53

2000

173-00039

Kongevejen 155

2002/2017 25.134

173-00058

Virumvej 84

2003

Passiv
ventilation

175-00001

Rødovrevej 241

1987

12.858

175-00008

Hvidsværmervej 158

1994

3.119

175-00015

Brandholms Allé 1-3

1994

Aktiv
ventilation

175-00015

Brandholms Allé 1-3

1994

9.567

175-00017

Annexgårdsvej 16, m.fl.

1996

Aktiv
ventilation

595

Passiv
ventilation
Aktiv
ventilation

Skønnet
driftsperiode
(år)

0

Heraf til kloak
m3

Lukket i
2018

Heraf til
procesvand
m3

Blokland

Heraf
infiltreret
m3

Heraf til
overfladevand
(m3 )

165-00010

Lokaliteter hvor der pågik afværgedrift i 2018

Etableret
(år)

Oppumpet
vandmængde
i 2018 (m3 )
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25
50
10
50
10

595

20
20

232.302

27.493
0

834

4.379

231.754

15
10

548

Aktiv og passiv
ventilation
Passiv
ventilation

20
50
20

5.583

861

Passiv
ventilation

20
20

25.084

50

10
10

12.358

500

20

3.119

15
*

9.567

25
*

17
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Heraf til kloak
m3

Skønnet
driftsperiode
(år)
15

500

20

8.109

10

788

25

646

10

Annexgårdsvej 16, m.fl.

1996

6.088

175-00018

Rødovrevej 254

1987

22.753

181-00001

Søllerød Gasværk, Øverødvej 8

Lukket i
2018

8.109

181-00002

Nærum Industriområde

1995/2013 107.252

181-00007

Skelstedet 3

1998

646

181-00027

Nærum Hovedgade 92

2003

Aktiv
ventilation

185-00002

Tårnby Hovedbibliotek, Amager Lv
77

1996/2005 61.315

185-00011

Københavns Lufthavn Syd

1993/2001 95.364

91.231

187-00002

Vejlesvinget 2-4

1995

2

2

187-00003

Vejlesvinget 1- 3

1995

2.214

1

2.213

20

189-00008

Kirke Værløsevej 53 (32)

1999

109.437

107.837

1.600

10

189-00009

Ballerupvej 16

1999

Aktiv
ventilation

10

189-00019

Læssevej 3

2004

Passiv
ventilation

50

201-00039

Allerødvej 35

1995-97

113.142

111.166

1.976

25

201-00054

Prins Valdemars Allé 14, Allerød

1999

113.142

111.166

1.976

50

201-00185

Amtsvej 2-4, Allerød

1999

113.142

111.166

1.976

50

205-00024

Toftebakken 5, Birkerød

2002

113.142

111.166

1.976

50

205-00024

Toftebakken 5, Birkerød

2002

205-00232

Klintehøj Vænge 16, Birkerød

2015

205-00395

Pilehøj Vænge 10

2016

209-00162

Jernbanegade 29, Frederikssund

2015

213-00160

Gillelejevej 28b, Esbønderup

2005

217-00545

Egeskovvej 18, Kvistgård

2017

11.340

223-00095

Ådalsparkvej 63, Hørsholm

2015

291

225-00197

Danform-grunden, Jægerspris

Overtaget
fra kom
12.767
mune 2011

18
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Heraf til
procesvand
m3

175-00017

Lokaliteter hvor der pågik afværgedrift i 2018

Heraf
infiltreret
m3

Oppumpet
vandmængde
i 2018 (m3 )

6.088

Etableret
(år)

Heraf til
overfladevand
(m3 )
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22.253

106.464

10
61.315
3.022

20
1.111

25
20

Passiv
ventilation
Aktiv
ventilation
Aktiv
ventilation
Aktiv
ventilation
Passiv
ventilation

*
10
30
50
50
10.549

12.767

791

25

291

20
20

229-00377
229-00381
229-00389
230-20012
233-00017

Fasanvej 11, Skibby,
Frederikssund
Fasanvej 2, Skibby,
Frederikssund
Østergade 16, Skuldelev,
Frederikssund
Trørød Deponeringsplads
(tidl. 181-00004)
Jørlunde, Stensbjerggård,
Hagerupvej

2011
2011

50
50

1

1998

Aktiv
ventilation

1995

72.408

72.408
26.693

235-00034
og -00131

Frydensbergvej 4-6, m.fl.

2006

26.892

235-00289

Ravnsbjergvej 1, Egedal

2013

Aktiv ventilation
2.635.615

Skønnet
driftsperiode
(år)

Heraf til kloak
m3

Heraf til
procesvand
m3

Passiv
ventilation
Passiv
ventilation

2011

I alt

Heraf
infiltreret
m3

Heraf til
overfladevand
(m3 )

Oppumpet
vandmængde
i 2018 (m3 )

Lokaliteter hvor der pågik afværgedrift i 2018

Etableret
(år)
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1

50
20
25

199

50
*

1.733.535 539.588 257.216 105.276

*Ikke skønnet
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Oversigt D
Oversigt over arealer, hvor der forventes udført overvågning pr. 1. januar 2019

At en lokalitet står på listen, indebærer ikke, at der er
overvågning hvert år, herunder at der overvåges i 2019.

Lokalitet nr.

Navn

På lokaliteter med blå skrift er der udført overvågning
eller revurdering af overvågning i 2018.

Igangsat

Seneste monite
ring/ revurdering

Kommune

101-03888

Glumsøvej 42

2018/2014

København

147-00004

C.F. Richs Vej 109-113

2018/

Frederiksberg

147-00009

H.C. Ørsteds Vej/Forchhammervej 25

2018/

Frederiksberg

147-00016

Bülowsvej 34

2018/

Frederiksberg

147-00020

Roskildevej 53-55

2018/

Frederiksberg

157-00004

Gentofte Losseplads, Nybrovej

1996

2013/2016-

Gentofte

157-00017

Estersvej 47

1999

2013/2015-

Gentofte

157-00028

Hyldegårdsvej Tværvej 41-43

Lukket i 2018

2012/2014-18

Gentofte

157-00044

Vangedevej 137

2001

2018/2015-17

Gentofte

157-00067

Mitchellsstræde 2

2003

2018/2014-

Gentofte

157-00121

Vangedevej 227

Lukket i 2018

2016/2016-17

Gentofte

157-00132

Hyldegårdsvej 24

2004

2013/2017

Gentofte

157-00137

Strandvejen 337

2005

2007/

Gentofte

157-00140

Tranegårdsvej 70

2006

2018/

Gentofte

159-00009

Gladsaxe Industrikvarter

1996

2018/2011-15

Gladsaxe

159-00081

Gladsaxevej 118 – 126

1996

2018/2011-15

Gladsaxe

159-00102

Søborg Hovedgade 121

2004

2016/2011-15

Gladsaxe

163-00020

Ellekær 12

1998

2017/2012-14

Herlev

165-00001

Risby Losseplads, Hedeengvej

1994

2015/2003

Albertslund

165-00015

Galgebakken Sønder

1998

2018/2004

Albertslund

165-00017

Herstedvesterstræde 56

2005

2018/

Albertslund

165-00019

Fabriksparken 26

2003

2017/

Albertslund

165-00020

Herstedøstergade 46

2004

2017/

Albertslund

165-00092

Nyvej 10

2008

2016/

Albertslund

169-00004

Snubbekorsvej Losseplads, Snubbekorsvej 16

1999

2016/2003

Høje-Taastrup
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Lokalitet nr.

Navn

Igangsat

Seneste monite
ring/ revurdering

Kommune

169-00005

Tåstrup Gasværk, Gasværksvej 1-7

1998

2016/2006

Høje-Taastrup

169-00008

Dybendalsvænge

Lukket i 2018

2012/2014-18

Høje-Taastrup

169-00011

Frederiksholmsvej Losseplads

1995

2016/2017-

Høje-Taastrup

169-00015

Stærkendevej Fyldplads

1999

2017/2017-

Høje-Taastrup

169-00017

Hvidovre Kommunes Losseplads, (Højvangsvej 19),
Sengeløse Losseplads m.fl.

1996

2016/2007

Høje-Taastrup

169-00052

Åvænget 1

2006

2016/

Høje-Taastrup

169-00099

Skolevej 10

2005

2016/

Høje-Taastrup

169-00106

Vadsbyvej 16

2003

2017/

Høje-Taastrup

169-00127

Køgevej 37/Taastrup Hovedgade 37

2006

2018/

Høje-Taastrup

173-00046

Ulrikkenborg Plads 1

1999

2017/2013-15

Lyngby-Taarbæk

173-00061

Jernbanevej 1

2000

2018/2018-

Lyngby-Taarbæk

173-00094

Bagsværdvej 93

2006

2017/2012-14

Lyngby-Taarbæk

173-00095

Lyngby Hovedgade 44 A-D

2006

2018/2018-

Lyngby-Taarbæk

173-05013

Taarbæk Strandvej 54-56

2013

2018/2018-

Lyngby-Taarbæk

175-00077

Grønlunds Allé 34B

2010

2018/

Rødovre

181-00018

Møntvask-Rens, Øverødvej 7

2008

2017/2017-

Rudersdal

181-00026

Nærumvænge Torv 6

2003

2016/

Rudersdal

181-00029

Linde Allé 29

2003

2016/

Rudersdal

181-00030

Holte Stationsvej 8-10

2002

2018/2018-

Rudersdal

181-00032

Rundforbivej 221

2003

2016/

Rudersdal

183-00001

Sadolin og Holmblad, Industribuen 2

2006

2017/

Ishøj

185-00020

Englandsvej 270

2001

2007/

Tårnby

185-00040

Magle Allé 10

2004

189-00001

Kirke Værløse Losseplads, Ryetvej

1995

2017/2012-14

Furesø

189-00003

Sandet Losseplads, Lejrvej, Sandet

1996

2017/2012-14

Furesø

201-00008

Gydevang 1

2018

2018/

Allerød

201-00125

Bøgevangen 14

2013

2018/

Allerød

201-00157

Lynge Losseplads, Gl. Nøglegårdsvej 22-39

2017/2011-17

Allerød

205-

Birkerød Industriområde

2014/

Rudersdal

205-00024

Langedam (Toftebakken 5)

2018/

Rudersdal

205-00154

Kajerødvej 5B-C

2016/

Rudersdal

207-00249

Farum Industriområde

2017/2012-

Furesø

208-00247

Højsager Losseplads

2017/

Fredensborg

211-00113

Depot for Kupolovnsslam fra DDS

2016

Tårnby

Halsnæs

21

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Punkt
nr. 22 - Indberetning om jordforurening 2018 til Miljøstyrelsen
INDBERETNING OM JORDFORURENING 2018 BILAG
Bilag 2 - Side -22 af 60

Lokalitet nr.

Navn

217-00182

Danit A/S, Oldenvej 3A

217-00249

Fisker & Nielsen A/S, Ole Rømers Vej 4

217-00421

Andres, Brdr. H. & O., Egeskovvej 11

217-00422

Igangsat

Kommune

2004/2013-18

Helsingør

2018/

Helsingør

Lukket i 2018

2012/2013-18

Helsingør

Ilpea Plast A/S, Anglo Plast A/S, Egeskovvej 8

Lukket i 2018

2012/2013-18

Helsingør

217-00461

Dansk Silicon Central ApS, Egeskovvej 7

Lukket i 2018

2012/2013-18

Helsingør

217-00500

Havreholm Grusgrav, Hellebjergvej 39

2017/

Helsingør

217-00679

Stema Anlægsteknik A/S, Egeskovvej 9

Lukket i 2018

/2013-18

Helsingør

217-01035

Kvistgård monitering, Kvistgård Industrikvarter

Lukket i 2018

2016/2013-18

Helsingør

219-00050

Holmene Losseplads, Jagtvejen, Vestre Holme

2018/2012-15

Hillerød

219-00343

Hillerød Autolakeri ApS, Slangerupgade 53

2017/2012-14

Hillerød

223-00056

Gl. Hovedgade 8-14

2016

2016/

Hørsholm

229-00299

Egevej 3

2010

2012/

Frederikssund

230-00048

Skelstedet 13

2013

2017/

Rudersdal

233-00029

Shell Serv/Slangerup Autoserv. Københavnsvej 1

2006/2013-14

Frederikssund

235-00001

Søsum Teglværk I/S, Toppevadvej 26
(Ganløse 9 fyldpladser, plads 8)

2016/2012-15

Egedal

235-00119

Bondehavens Losseplads, Sandbakken 8
(Ganløse 9 fyldpladser, plads 6)

2016/2012-15

Egedal

235-00162

Fluebjerggård Syd Losseplads, Toppevadvej 27
(Ganløse 9 fyldpladser, plads 2, 3, 4, 5 og 9)

2016/2012-15

Egedal

235-00364

Stenløse Kommunes genbrugsplads, Toppevadvej 28
(Ganløse 9 fyldpladser, plads 8)

2016/2012-15

Egedal

22
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Lukket i 2018

Seneste monite
ring/revurdering
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Bilag 2
Oversigt over de store jordforureninger og generationsforureninger.
Lokalitetsnr./Adresse

Indenfor
Indsatsområde*
GOSD

GIVO

A

Bemærkninger
OFV

101-00001 Prøvestenen

X

101-00002 Damhusåens
Renseanlæg

X

101-00003 Tippen

X

101-00004 Amager Fælled

X

101-00006 Valby Gasværk

X

Aktiv indsats – drift (overgået til monitering i 2018)

101-00007 Østre Gasværk

X

101-00030
Kløverparken (Pyrolysegrunden)

X

101-01645 Sundby Gasværk

X

147-00001 Frederiksberg Gasværk

X

151-00002 Cheminova, Måløv

X

Afventer overfladevandsindsats – indgår i
vandplanperiode 2021-2027.
Afventer overfladevandsindsats – indgår i
vandplanperiode 2021-2027.
Afventer overfladevandsindsats – indgår i
vandplanperiode 2021-2027.
Afventer overfladevandsindsats – indgår i
vandplanperiode 2021-2027.

X

Aktiv indsats – drift (Kbh. Kommune)
Afventer overfladevandsindsats – indgår i
vandplanperiode 2021-2027.
Afventer overfladevandsindsats – indgår i
vandplanperiode 2021-2027.
Aktiv indsats – drift.
Aktiv indsats – drift, ny afværgeetablering i 2016-17.

151-00015 Skovlunde Byvej 96A

X

Aktiv indsats – drift, testgrund for RH, etablering af
afværgepumpning i 2013-2015 med efterfølgende drift.

153-00001, 161-00015 Brøndby
Industrikvarter (Industrivej 8),
Glostrup Regnvandsbassin

X

Aktiv indsats – drift- og afværgeoptimering i 2018.

157-00038 Nybrovej 83

X

159-00006, 159-00015, 159-00165
Mørkhøj Bygade 30, 32A, 32B
159-00014 Grusgraven

Aktiv indsats – drift.
X

Aktiv indsats – overvågning.

X

Aktiv indsats – drift – renovering af anlæg i 2018-2019.

159-00140 Søborg Hovedgade
189-191

X

Aktiv indsats – drift.

161-00001 Glostrup Gasværk

X

Indsats afventer prioritering af undersøgelse.

161-00002 Poul Bergsøe-grunden

X

161-00003 Ejby Losseplads

X

Aktiv indsats – drift.

163-00004 Knapholm

X

Aktiv indsats – drift.

163-00008 Tornerosevej 58

X

Indsats afventer prioritering til grundvandsafværge.
Lavere prioriteret indsats ift. grundvand.

X

Aktiv indsats – afværge. Driftsanlæg nedlagt i 2018. Overgår
i stedet til grundvandsmonitering. Prioriteret til indledende
undersøgelse af alle potentielle forureningskilder.
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Lokalitetsnr./Adresse

Indenfor
Indsatsområde*
GOSD

GIVO

163-00041, 163-00042 Herlev
Hovedgade 15 og Herlev Hovedgade
17

X

165-00016 Naverland 26 A og B
Generationsforurening

X

A

X
X

169-00217 M.W.Gjøesvej

X

X

169-00228 Østerparken 5-7

X

X

169-00253 Vadsbyvej 16A

X

173-00039 Kongevejen 155

X

173-00065 og 173-00040 Lundtoftevej 150 og Lundtoftevej 160
Generationsforurening

X

X

Aktiv indsats – drift.
Er undersøgt og oprenset. Oprensning af hot spot
foretaget i 2012.
Aktiv indsats – drift og oprensning siden 2009.
X

X

175-00069 Damhusdalen

X

X

181-00004 Trørød Deponeringsplads

X
X

X

185-00001 Kastrup Forstrand

X

185-00040 Magle Allé 10

Indsats afventer prioritering til grundvandsafværge.
Lavere prioriteret indsats ift. grundvand. Er undersøgt. Afventer overfladevandsindsats – indgår i
vandplanperiode 2021-2027.
Aktiv indsats – drift af afværgepumpning siden 2008.

169-00067 Alba A/S, Rugvænget
1-5

181-00014 Skovlytoften 33/
Skættekæret 11

OFV

X

169-00001 Industrivej /Teglstenen

181-00001 Søllerød Gasværk

Bemærkninger

X

Aktiv indsats – drift. Afventer overfladevandsindsats
– indgår i vandplanperiode 2021-2027.
Aktiv indsats – overvågning. Er undersøgt og hot
spot er oprenset i 2010-2012.
Aktiv indsats – drift - ny afværgeetablering i 20162018 (ISTD).
Aktiv indsats – undersøgelser.
Afventer Overfladevandsindsats – indgår i vandplanperiode 2021-2027.
Indsats i forhold til arealanvendelsen er lavt prioriteret. Der er sket oprensning i henhold til Værditabsordningen på en række parceller på området
(3 parceller oprenset i 2011, 2 parceller oprenset i
2012-13, 14 parceller oprenset i 2014, 9 parceller i
2015).
Aktiv indsats – drift. Nye undersøgelser i 20102017. Hotspot oprenset med Soil Mixing i 2018.
Aktiv indsats – drift gasafværge, mens indsats overfor jord er lavt prioriteret – 1 parcel oprenset under
Værditabsordningen i 2015.
Aktiv indsats – undersøgelser genoptaget i 2015 og
fortsat i 2016 - 2018.
Afventer overfladevandsindsats – indgår i vandplanperiode 2021-2027. (Småbørnsle geplads oprenset
i 2014).
Er undersøgt, lav prioritet til oprensning.

189-00009 Ballerupvej 16 og 18900008 Kirke Værløsevej 32

X

Aktiv indsats – drift.

189-05027 Jonstrupvej 305

X

Aktiv indsats – undersøgelser 2016-2018. Detailprojektering påbegyndt i 2018.

201-00033 Dansk A-Træ Brande
A/S

X

Afventer nye undersøgelser ift. grundvandsrisiko.

201-00039 Fritz Hansens Eftf. A/S
Møbelfabrik

X

Aktiv indsats – drift.

201-00064 Røde Port Savværk (GA)

X

Afventer nye undersøgelser ift. grundvandsrisiko.
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Lokalitetsnr./Adresse

Indenfor
Indsatsområde*
GOSD

GIVO

201-00170 og 201-00171
Uggeløse lossepladser

A

Bemærkninger
OFV

X

Afventer overfladevandsindsats – indgår i vandplanperiode 2021-2027 (Naturstyrelsen står for
tilsyn med Amagerforbrændingens overvågning på
201-00170).

205-00004 Bregnerødvej 94

X

Aktiv indsats – etablering af afværge opstartet i
2012 og videreført i 2013, 2014. Afsluttet med 1års
gennemgang i 2015.

205-00024 Maskinfabrikken Vertex
og 205-00086 Metro og Nordisk
Emalieværk

X

Aktiv indsats – drift.

205-00232 Klintehøj Vænge 16

X

Aktiv indsats – drift. Projektering af afværge 20112012. Afværge gennemført i 2013-2015 og derefter
overgået til drift. Undersøgelse af tiltrukket fane i
2017 og 2018.

205-00395 Pilehøj Vænge 10

X

Aktiv indsats – drift. Undersøgelser/projektering
gennemført. Etablering i 2014-2016. Overgået til
drift i 2016.

X

Aktiv indsats – undersøgelser. Etablering opstartet
i 2015 med udarbejdelse af skitseprojekt som
er fortsat i 2016. Etablering af afværgepumpning
påbegyndt i 2018.

208-00259 Bakkegårdsvej 201

211-00137 Stålvalseværket

X

Afventer overfladevandsindsats - indgår i vandplanperiode 2021-2027.

217-00545 Egeskovvej 18

X

Aktiv indsats – etablering opstartet i 2015 med
udarbejdelse af skitseprojekt og påbegyndt detailprojektering. Etablering i 2016-2017. Overgået til
drift i 2017.

217-00573 Fabriksvej 17
– Shamban Europa A/S

X

Tidligere planlagt undersøgelse udskudt til efter
2025, da lokaliteten ikke længere ligger i indvindingsopland, men stadig i OSD.

219-00050 Hillerød Kommunes
Losseplads (Holmene)

X

219-00119 Collstrop
Træimprægnering
Generationsforurening
223-00091 Rungstedvej 19

Aktiv indsats – overvågning. Afventer overfladevandsindsats – indgår i vandplanperiode 20212027.

X

Aktiv indsats – undersøgelser afsluttet i 2009 – nyt
hegn opsat i 2011. Monitering. Fra 2015 – testgrund
for oprensning af tungmetaller. Moniteringsprogram
opstillet i 2016.
Etablering af afværge i 2011 – 2012, SRD i jord og
grundvand. Opfølgende monitering siden 2012.

X

225-00150 Kyndbyværket
227-00003 Møllevej 9A

X

X
X
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Afventer overfladevandsindsats – indgår i vandplanperiode 2021-2027.
Aktiv indsats – undersøgelser/projektering/
oprensning.

Punkt nr. 22 - Indberetning om jordforurening 2018 til Miljøstyrelsen
INDBERETNING OM JORDFORURENING 2018 BILAG
Bilag 2 - Side -31 af 60

Lokalitetsnr./Adresse

Indenfor
Indsatsområde*
GOSD

GIVO

A

Bemærkninger
OFV

229-00182 Vestergade 5, Skuldelev
-Stelton A/S
Generationsforurening

X

233-00017 Steensbjerggård, losseplads

X

Aktiv indsats – drift.

235-00007 Frydensbergvej 29-31

X

Hotspot fjernet i 2008-2009, monitering på fanen
siden 2009.

235-00114 Stenlillevej 21

X

Aktiv indsats – undersøgelser i 2007, 2009-2011.
Afværge i hot spot i 2012-2013. Monitering af effekt
i 2014, 2015, 2016. Monitering på fanen sammen
med 235-00007.

235-00179 Engvej 20

X

Aktiv indsats – etablering af afværge i 2016-2018

X

Aktiv indsats – undersøgelser i 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013. Afværge i et hotspot i
2012-2013. Drift fra 2014. Skitseprojektering vedr.
grundvand i 2015- 2018.

X

Oprensning afsluttet og afværgeanlæg fjernet i
2016. Afventer ny undersøgelse for at afklare om
der er risiko for grundvandsressourcen. (Lok. er Ikke
med på den fælles regionale oversigt over store
forureninger (august 2018)).

235-00289 Ravnsbjergvej 1 og
235-00005 Ravnsbjergvej 8,
Stenløse, Danish Aerotechnology
Systems A/S

237-00050 Udlejrevej

Aktiv indsats – undersøgelser og oprensning 20082018. Drift og monitering.

X

X

Andet (områder med tæt koncentration af forurenede lokaliteter, som tilsammen medfører udgifter over 10 mio. kr. til sikring
af vandindvinding)
Lokalitetsnr./Adresse

Indenfor
Indsatsområde*
GOSD

GIVO

A

Bemærkninger
OFV

Birkerød Vandværk

X

Aktiv indsats – overvågning, undersøgelser på en
lang række lokaliteter i oplandet i 2014 og 2015

Farum Vandværk

X

Aktiv indsats – overvågning

161-00031 Diffus forurening fra
Bergsøe-grunden på naboboliger

X

Ingen indsats – Værditabsordning

*Forkortelser:
G-OSD:	Angiver at forureningen udgør en trussel for grundvandet i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område)
G-IVO:	Angiver at forureningen udgør en trussel for grundvandet inden for et indvindingsopland (IVO) til et alment vandværk uden for et
område med særlige drikkevandsinteresser
A:	Angiver at forureningen udgør en trussel for den aktuelle arealanvendelse (A). Det kan både være den direkte kontakt med for
urenet jord, eller at forureningen kan afdampe og derved skabe en risiko for enten indeklima eller udeklima på arealer med bolig,
børneinstitution eller offentlige legepladser – det vil sige arealer med følsom anvendelse, jf. jordforureningslovens §6 om afgræns
ning af det offentlige indsatsområde
OFV:	Angiver at forureningen udgør en trussel for vandmiljøet i søer, vandløb og havet – også kaldet overfladevand (OFV)
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Bilag 3
Status for de store jordforureninger og generationsforureninger

I Region Hovedstaden er der pt. kendskab til 58 store
jordforureninger, hvor de samlede udgifter til undersøg
elser, oprensning og overvågning forventes at overstige
10 mio. kr. (en af de store jordforureninger (237-00050
Udlejrevej) fremgår ved en fejl ikke af den fælles regio
nale oversigt over store jordforureninger i 2018).
Derudover har regionen kendskab til fire jordforureninger
kaldet generationsforureninger, som er jordforureninger,
hvor udgifterne til den fremtidige offentlige indsats, dvs.
til undersøgelser, oprensning og overvågning, forventes
at overstige 50 mio. kr.
I det følgende er de i alt 62 store forureninger og genera
tionsforureninger i Region Hovedstaden kort beskrevet
sammen med en redegørelse for den nuværende status.
Bogstavet i parentes efter titlen angiver, hvilken trussel
forureningen udgør.
Store jordforureninger og generationsforureninger med
nyt i 2018 (ud over opdatering af hidtil afholdte udgifter)
er angivet med 2018 i parentes og opdateringen er
skrevet med blå skrift.
(G-OSD):	Angiver at forureningen udgør en trussel for
grundvandet i et område med særlige drikke
vandsinteresser (OSD-område)
(G-IVO):	Angiver at forureningen udgør en trussel for
grundvandet inden for et indvindingsopland
(IVO) til et alment vandværk uden for et områ
de med særlige drikke-vandsinteresser
(A):	Angiver at forureningen udgør en trussel for
den aktuelle arealanvendelse (A). Det kan
både være den direkte kontakt med forurenet
jord, eller at forureningen kan afdampe og
derved skabe en risiko for enten indeluften
eller udeluften på arealer med bolig, børne
institution eller offentlige legepladser – det
vil sige arealer med følsom anvendelse, jf.
jordforureningslovens § 6 om afgrænsning af
det offentlige indsatsområde
(OFV):	Angiver at forureningen udgør en trussel for
vandmiljøet i søer, vandløb og havet – også
kaldet overfladevand (OFV)
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De nævnte økonomioverslag skal betragtes som estima
ter. Økonomioverslagene varierer, idet der nogle steder
er indregnet en total oprensning af grunden, mens der
andre steder ”kun” er indregnet en oprensning til nuvæ
rende anvendelse.

De 62 store jordforureninger og generations
forureninger
Lokalitet 101-00001 Prøvestenen (OFV)
Forureningen stammer fra diverse tankanlæg for olie.
Grunden er forurenet med olie/benzin og BTEX’er.
Forureningen truer overfladevand. Omkostningerne til
oprydning er ikke fastsat, men vil overstige 10 mio. kr.
Status: Den nuværende arealanvendelse er ikke truet.
Den videre indsats i forhold til overfladevand indgår i
næste vandplanperiode i 2021-2027.

Lokalitet 101-00002 Damhusåens
Renseanlæg (OFV)

Arealet har ud over at have fungeret som renseanlæg
også været anvendt som modtageplads for olie- og
kemikalieaffald. Affaldet er dels blevet afbrændt og dels
deponeret på området. Arealet er forurenet med olie/
benzin, BTEX’ er og lignende samt klorerede opløsnings
midler. Forureningen truer grundvandet og overfladevand
(Kalveboderne og Harrestrup Å). Omkostningerne til
oprydning er ikke fastsat, men vil overstige 10 mio. kr.
Status: Den nuværende arealanvendelse er sikret, idet
området stadig anvendes til spildevandsrensning. Den
videre indsats i forhold til overfladevand indgår i næste
vandplanperiode i 2021-2027.

Lokalitet 101-00003 Tippen (OFV)

Området er opfyldt med bygningsaffald, overskudsjord
og lignende affaldsfraktioner, men ikke egentligt losse
pladsaffald som dagrenovation. Forureningen består af
olie, tungmetaller, klorerede opløsningsmidler, slagger og
andet. Forureningen truer grundvandet og overfladevand
(Københavns Havn). Omkostningerne til oprydning er
ikke fastsat, men vil overstige 10 mio. kr.
Status: Området henligger som rekreativt areal; den
nuværende arealanvendelse er ikke truet. Den videre
indsats i forhold til overfladevand indgår i næste vand
planperiode i 2021-2027.

Lokalitet 101-00004 Amager Fælled (OFV)
Der har været losseplads på lokaliteten. Grunden er
forurenet med olie/benzin, pesticider, tungmetaller,
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herunder kviksølv og cyanid. Forureningen truer
arealanvendelsen og overfladevand. Omkostningerne til
oprydning er ikke fastsat, men vil overstige 10 mio. kr.
Status: Området henligger som ”vild natur”. Boldbaner
er sikret med uforurenet jord. Haveforeningerne dyrker
i højbede med uforurenet jord. Den videre indsats i
forhold til overfladevand indgår i næste vandplanperiode
i 2021-2027.

Lokalitet 101-00006 Valby Gasværk (G-IVO)

Forureningen skyldes, at Valby Gasværk lå på lokaliteten
fra 1907 til 1963. Grunden er forurenet med BTEX’er
og lignende, fenoler, tjære og cyanid. Forureningen truer
grundvandet. Den hidtidige indsats, der blandt andet har
været finansieret som et EF-LIFE projekt, har kostet ca.
20 mio. kr. Omkostningerne til yderligere oprydning er
ikke fastsat, men er vurderet til at overstige 10 mio. kr.
Status: Grunden er oprenset til boligformål både hvad
angår arealanvendelse og indeklima. Frem til 2014 blev
der oppumpet og renset forurenet grundvand via et
afværgeanlæg placeret i Vigerslevparken. Anlægget blev
i 2014 blevet prøvelukket, idet forureningskoncentra
tionen i det oppumpede vand i en årrække var under
det opstillede stopkriterie. Der har efterfølgende været
moniteret på en evt. reboundeffekt. Moniteringen er
imidlertid blevet forstyrret af to store nærved liggende
grundvandssænkningsprojekter (anlæg af HOFORs
bassinledning og Ringstedbanens Hvidovretunnel). Det
er derfor planlagt, at der udføres en moniteringsrunde
efter grundvandssænkningernes ophør. Bygningen inde
holdende det tidligere afværgeanlæg er blev revet ned
i slutningen af 2017/starten af 2018, da anlægget ikke
længere blev vurderet nødvendigt.

Lokalitet 101-00007 Østre Gasværk (OFV)

Forureningen skyldes, at Østre Gasværk lå på lokaliteten
fra 1878 til 1969. Grunden er forurenet med BTEX’er,
fenoler, tjære, tungmetaller og cyanid. Forureningen truer
grundvandet og arealanvendelsen samt overfladevand
(Københavns Havn). Der er hidtil afholdt udgifter på ca.
30 mio. kr. til indsatsen på gasværksgrunden. Oprens
ning af forureningen til mere følsom anvendelse vurderes
at koste ca. 200-300 mio. kr.
Status: Københavns Kommune har udlagt uforurenet
jord på de dele af arealet, der anvendes til rekreative for
mål. Desuden oppumpes og renses der forurenet grund
vand bl.a. fra det område på grunden, hvor teatret ligger.
Københavns Kommune betaler de hermed forbundne

omkostninger. Den videre indsats i forhold til overflade
vand indgår i næste vandplanperiode i 2021-2027.

Lokalitet 101-00030 Kløverparken (Pyrolyse
grunden) (OFV)

Der har været losseplads fra 1930 til 1974 samt mine
ralolieraffinaderi og Pyrolyseværket fra 1954 til 1978.
Grunden er forurenet med olie/benzin og tungmetaller.
Forureningen truer overfladevand (Københavns Havn).
Omkostningerne til oprydning er ikke fastsat, men vil
overstige 10 mio.kr.
Status: Grunden er ubenyttet. Der er opstået nogle
vandhuller på grunden, hvor nogle fredede dyr har slået
sig ned. Der er ingen problemer i forhold til den nuværen
de arealanvendelse. Den videre indsats i forhold til over
fladevand indgår i næste vandplanperiode i 2021-2027.

Lokalitet 101-01645 Sundby Gasværk (OFV)
Forureningen stammer fra tidligere gasværk og består
af tjære (PAH’er), cyanid, tungmetaller, olie og toluen.
Forureningen truer overfladevand (Københavns Havn).
Omkostningerne til oprydning er ikke fastsat, men vil
overstige 10 mio. kr.
Status: Den nuværende arealanvendelse er ikke truet.
Den videre indsats i forhold til overfladevand indgår i
næste vandplanperiode i 2021-2027.

Lokalitet 147-00001 Frederiksberg Gasværk
(G-OSD, A)

Forureningen stammer fra det tidligere gasværk og be
står af naphthalen og andre tjærestoffer, tungmetaller og
cyanid. Forureningen truer en aktuel indvinding og grund
vandet generelt. Oprensning af forureningen vurderes at
koste mere end 50 mio. kr.
Status: Den nuværende arealanvendelse er ikke
truet. Afgravning af hot spot, oppumpning fra primært
magasin, ventilering af jord og oppumpning af sekun
dært vand af hensyn til arealanvendelsen. Den del af
oprensningsforanstaltningen der vedrører det sekun
dære grundvandsmagasin er lukket i 2008 (Finsensvej
76). Der er gennemført en frivillig oprydning på grunden
forud for etablering af nyt byggeprojekt. (Regionens
årlige driftsudgift på Finsensvej 76 til oppumpning fra
det primære magasin er på ca. 0,05 mio. kr. (2018). I
2015 blev iværksat revurdering af anlægget med henblik
på at revurdere risikovurderingen og den fremtidige
pumpestrategi efter den frivillige oprydning. Afværgeop
pumpningen blev prøvelukket medio 2015, da stopkrite
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riet var nået. Der moniteres for evt. rebound. I november
2016 blev den ene afværgeboring startet op igen, da der
var stigende indhold af cyanid i vandprøverne i forbindel
se med prøvelukningen.

Lokalitet 151-00002 Cheminova, Måløv
(G-OSD)

Cheminova havde produktion på lokaliteten i en kor
tere årrække i 1950’erne, inden fabrikken flyttede til
Harboøre Tange. Forureningen består af alskens slags
pesticider, klorerede opløsningsmidler m.v. Forureningen
truer grundvandsressourcen generelt. De hidtidige om
kostninger til undersøgelser, oprensning og drift beløber
sig til ca. 33,9 mio. kr. Med fortsatte årlige driftsomkost
ninger på ca. 0,3 mio. kr. i mindst 50 år vil den samlede
akkumulerede udgift blive ca. 48 mio. kr.
Status: I 1987 blev der etableret en oppumpning af
forurenet grundvand fra Cheminovagrunden. Et særskilt
renseanlæg varetager rensning af det forurenede grund
vand. Region Hovedstaden har i løbet af en årrække
arbejdet på at optimere oprensningen. Der er dels gen
nemført screeninger og prøvegravning efter nedgravede
tønder med affald, der er lavet yderligere undersøgelser
af forureningens udbredelse og der er opsat en grund
vandsmodel, således at forureningens spredning kan
beregnes. Der er p.t. ikke insitu oprensningsteknikker,
der med fordel vil kunne anvendes til oprensning af
forureningen på Cheminovagrunden. Derfor har Region
Hovedstaden tilvejebragt et grundlag for at optimere
den eksisterende oppumpning af forurenet vand. Det
sker ved at justere på oppumpningen fra de forskellige
afværgeboringer, suppleret med nye afværgeboringer,
samt ved at optimere og simplificere renseanlægget.
Renovering og optimering af boringer og anlæg er udført i
løbet af 2016 og blev færdiggjort i 2017.

Lokalitet 151-00015 Skovlunde Byvej 96A
(G-IVO, 2018)

Forurening med klorerede opløsningsmidler fra tidlig
ere renserivirksomhed fra 1967-1987. Der har været
afværgeforanstaltninger på ejendommen siden 1999 i
form af oppumpning af forurenet drænvand og passiv
ventilation i den umættede zone. De hidtidige omkost
ninger til undersøgelser, oprensning og drift beløber sig
til 6,9 mio. kr. De samlede udgifter til undersøgelser,
oprensning og drift forventes at overstige 10 mio. kr.
Status: Revurderingsundersøgelse er gennemført i
2011-2013. Det er her konstateret, at den daværende
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afværgeindsats ikke var tilstrækkelig til at fastholde
forureningen på ejendommen og at forureningen derfor
fortsat udgjorde en risiko i forhold til eksisterende vand
indvinding. I 2012 er der gennemført skitseprojektering
for supplerende afværgetiltag. Gennemførelsen af disse
er imidlertid blevet overhalet af at Region Hovedstaden
har købt ejendommen for at benytte den som testgrund
til udvikling af nye undersøgelses- og afværgemeto
der. For at sikre at forureningen ikke strømmer væk fra
ejendommen mod vandindvindingen er der etableret et
grundvandsafværgeanlæg på ejendommen. Afværge
anlægget stod færdigt og klar til brug i december 2013,
hvor oppumpningen derfor blev startet. I 2018 blev der
opsat nye stopkriterier for afværgepumpningen.

Lokalitet 153-00001, 161-00015 Brøndby
Industrikvarter (Industrivej 8), Glostrup Regn
vandsbassin (G-IVO, 2018)
Forurening med hovedsageligt klorerede opløsnings
midler fra flere forskellige kilder i industrikvarteret (bl.a.
Industrivej 8). Heraf er flere kendte, mens andre for
modentligt stadig er ukendte. Et regnvandsbassin (16100015), som tidligere også af og til fik tilført spildevand
fra virksomheder i området, er væsentligt forurenet og
har også tidligere bidraget til spredningen af kemikalier i
grundvandet.
Forureningen truer en eksisterende vandindvinding og
grundvandsressourcen generelt.
De hidtidige omkostninger til undersøgelser, oprens
ningsanlæg og drift beløber sig til ca. 12,5 mio. kr. og
med årlige driftsomkostninger på ca. 250.000 kr. (2017)
i op til 50 år, vil den samlede akkumulerede udgift blive
ca. 24 mio. kr.
Status: Afværgepumpning etableret i 1997 med efter
følgende drift og overvågning af afværgepumpningen.
Indsatsen revurderes ca. hvert 5. år. Efter en driftsop
timering blev en afværgeboring udtaget fra driften på
Brøndby Industrikvarter i 2004. I 2011 blev der udført
en indledende revurdering på Brøndby Industrikvarter.
I 2016 blev der igangsat revurdering og afværgeop
timering af anlæggene på Brøndby Industrikvarter og
Glostrup Regnvandsbassin. I 2017 blev to boringer
prøvelukket, hvoraf den ene blev permanent lukket
i 2018. Der blev foretaget optimeringer af afværge
anlæggene i 2018.
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Lokalitet 157-00038 Nybrovej 83 (G-OSD)

Rustfri Stålmontage A/S har haft virksomhed på
ejendommen fra 1947-1982. Virksomheden fremstil
lede køkken- og mejerielementer. Produktionen har
fortrinsvist bestået i formgivning ved smedje, svejsning,
forsiring, slibning mv. Der er i 1999 udført omfattende
undersøgelser og konstateret høje koncentrationer af
klorerede opløsningsmidler i jordens poreluft samt i det
sekundære grundvand. Oprensning af forureningen er
påbegyndt i 2000 og i 2004 udvidet med en afværge
boring og en infiltrationsboring. Der er hidtil afholdt
2,8 mio. kr. til undersøgelser, 10,4 mio. kr. til anlægs
omkostninger og 5,8 mio. kr. til driftsomkostninger. De
fremtidige akkumulerede driftsomkostninger udgør ca.
5 mio. kr. fordelt over 20 år. Den samlede akkumulerede
udgift forventes derfor at blive mindst 23 mio. kr.
Status: Oprensningsaktiviteterne over for grundvandet
blev i 2004 udvidet med en afværgeboring og en infiltra
tionsboring. I 2010-2011 er der gennemført revurdering
af oprensningen. Der er udført nye forureningsundersøg
elser i kildeområdet, og der er lavet en modelsimulering
af fanens udbredelse i forhold til infiltrationsstrategi.
Undersøgelserne har vist, at den nuværende op
rensningsindsats kan optimeres både med hensyn
til tidshorisont, oppumpede vandmængder, forbrug
af driftstimer og økonomi ved at overgå til stimuleret
reduktiv dechlorering (SRD) i kildezonen og ved at flytte
2 infiltrationsboringer. I 2013-14 er der gennemført
detailprojektering og opstart af etablering af de fore
slåede ændringer i oprensningen, herunder tilslutning
af to nye infiltrationsboringer, der blev etableret i 2012.
Der er i 2014 udført tilsætning af melasse og bakterier i
kildeområdet. I 2015 er der moniteret på grundvandet i
overvågningsboringer omkring det forurenede område.
Moniteringen har til formål at indsamle grundvandsdata
til belys-ning af om tilsætningen har den ønskede effekt
på forureningsfjernelsen. På baggrund heraf vurderes
det, om der skal ske yderligere tilsætning af melasse
og bakterier. Moniteringen forventes at skulle fortsætte
nogle år endnu. Da moniteringsresultater har tydet på en
opstrøms forurening er der udført boringer opstrøms for
ureningen. Resultaterne herfra indikerede dog ikke hvor
en forurening kunne komme fra. Regionen overvejer fort
sat, om der skal gøres mere i forhold en evt. opstrøms
forurening og i så fald, hvad der evt. kan gøres.

Lokaliteterne 159-00006, 159-00015, 15900165 Mørkhøj Bygade 30, 32A, 32B (G-IVO,
2018)

Ejendommene er forurenede med klorerede opløsnings
midler, andre opløsningsmidler, pentachlorphenoler,
olie, PAH-forbindelser, phthalater, m.m. Forureningerne,
der betragtes som en samlet forurening, stammer fra
forskellige erhvervsaktiviteter bl.a. lakkogeri, fremstilling
af kunstsvampe, syntetiske parfumer, træbeskyttelse,
trykfarve, blødgøring, oparbejdning af spildolie. Forure
ningen truer grundvandsressourcen generelt. Der er
hidtil afholdt 3,5 mio. kr. til undersøgelser, oprensning og
overvågning. Det skønnes, at yderligere undersøgelser,
oprensning samt drift af anlægget, vil beløbe sig til over
10 mio. kr. Den samlede akkumulerede udgift forventes
derfor at blive ca. 14 mio. kr.
Status: Der er lavet undersøgelser i midten af 1980’erne.
Den samlede forurening i Gladsaxe Industrikvarter, hvor
lokaliteterne ligger, moniteres løbende. Nedgravede
tanke er lokaliserede og bortgravet i 1997. Der er ikke
fastlagt art og omfang af egentlig oprensning i forhold til
grundvandet. Regionen moniterer rutinemæssigt udvik
lingen i grundvandskvalitet. Den seneste moniterings
runde er udført i industrikvarteret i 2018.

Lokalitet 159-00014 Grusgraven, Laurentsvej
46 (G-OSD, 2018)

I juni 1988 blev der på ejendommen Grusgraven 4-6
konstateret en forurening af jorden med nedbrudt olie
og diesel. Ligeledes blev der fundet tønder indehol
dende bitumen. I grundvandet under lokaliteten er der
også konstateret en kraftig forurening med klorerede
opløsningsmidler. Det tidligere grusgravsområde blev
fra omkring 1950 til 1966 brugt som fyldplads. Det
registrerede område svarer til fyldpladsens udstræk
ning. Den nuværende indsats skal reducere risikoen i
forhold til en påvirkning af Bagsværd Vandværk med
klorerede opløsningsmidler. Der er hidtil afholdt 22,5
mio. kr. til undersøgelser, oprensning og overvågning.
Hertil kommer en udgift i 2019 på yderligere ca. 6 mio. kr.
til det nye oprensningsanlæg samt drift af det tekniske
oprensnings-anlæg de næste 20 år med årlige udgifter
på ca. 0,5 mio. kr. Den samlede akkumulerede udgift
forventes derfor at blive ca. 38 mio. kr.
Status: Det oprindelige tekniske oprensningsanlæg er fra
1997. Det oprindelige anlæg er udtjent og der bygges et
helt nyt oprensningsanlæg i vinteren 2018/2019.

35

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Punkt
nr. 22 - Indberetning om jordforurening 2018 til Miljøstyrelsen
INDBERETNING OM JORDFORURENING 2018 BILAG
Bilag 2 - Side -36 af 60

Lokalitet 159-00140 Søborg Hovedgade 189191 (G-IVO)
Forurening med klorerede opløsningsmidler stammer fra
spild og utætte kloakker i forbindelse med renseridrift
på ejendommen. Forureningen truer den eksisterende
vandindvinding og grundvandsressourcen generelt.
Der er etableret afværgepumpning i 2006, opboring af
hot-spot og vacuumventilering i umættet zone etable
ret i 2005. Der er afholdt 2,3 mio. kr. til undersøgelser,
8,3 mio. kr. til anlægsomkostninger og 4,7 mio. kr. til
driftsomkostninger. De fremtidige akkumulerede drifts
omkostninger udgør ca. 10 mio. kr. fordelt over 40 år
(ca. 0,5 mio. kr. / år (2017)). Den samlede akkumulerede
udgift forventes derfor at blive ca. 25 mio. kr.
Status: Fortsat drift og overvågning. Revurdering af
indsatsen ca. hvert 5. år.

Lokalitet 161-00001 Glostrup Gasværk
(G-IVO)

Forurening med benzen, toluen, cyanid, phenoler, tjære,
myremalm, m.m. fra kommunalt gasværk. Forureningen
truer en eksisterende vandindvinding og grundvands
ressourcen generelt. De skønnede omkostninger til
undersøgelser, etablering og drift vil udgøre mere end
10 mio. kr., hvis forureningen viser sig at udgøre en risiko
for grundvandet.
Status: Glostrup Kommune har i 1980’erne gennemført
nogle undersøgelser på lokaliteten og også bortskaffet
forurenet jord (med tjære og cyanid) fra dele af lokalite
ten. Der er ikke gennemført detaljerede undersøgelser
og ingen oprensning.

Lokalitet 161-00002 Poul Bergsøegrunden
(G-IVO, OFV, 2018)

På ejendommen er deponeret affald fra Poul Bergsøes
aktiviteter (hovedsagligt fra blysmelteriet). Forureningen
består af bly, cadmium og kobber. Den nuværende area
lanvendelse til industri er ikke truet og grundvandsrisiko
en vurderes lav. Der kan i forbindelse med laboratorium,
støberi m.v. være anvendt klorerede opløsningsmidler,
som kan true grundvand og overfladevand (Fæstnings
kanalen). Der er hidtil samlet afholdt 2,3 mio. kr. til under
søgelser, anlægs- og driftsomkostninger. En oprensning
af forureningen vurderes at koste i størrelsesordenen
60-100 mio. kr. Dertil kommer driftsomkostninger på 5
mio. kr. fordelt på 100 år.
Status: Sikring af opsamling af perkolat fra 2 slagge
depoter på lokaliteten (etableret iht. kap. 5 i miljø
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beskyttelsesloven). Der er i 2016 udarbejdet en fornyet
risikovurdering. Det er i 2017 besluttet, at den videre
indsats på lokaliteten er monitering. Der er i den for
bindelse etableret to nye moniteringsboringer. I 2018
igangsattes monitering i 5 boringer. Det eksisterende
afværgeanlæg ved slaggebassinerne er fjernet i 2018.
På baggrund af gamle situationsplaner med angivelse af
laboratorium, støberi, autoværksted, blandehal m.m. kan
det ikke udelukkes, at der har været anvendt klorerede
opløsningsmidler på grunden. Der er derfor i 2018 igang
sat en indledende forureningsundersøgelse i forhold til
henholdsvis grundvand og overfladevand (Fæstnings
kanalen).

Lokalitet 161-00003 Ejby Losseplads (G-IVO,
2018)
Lossepladsen har været i drift i perioden fra 1935-1972.
Arealet er kommunalt ejet, og pladsen har ikke været
godkendt. HOFORs kildeplads VII og kildeplads X var
truede af forurening fra lossepladsen. Der blev derfor
iværksat oprensning. Der blev etableret dræn under
fyldlaget og oppumpning af perkolatbelastet grundvand
fra det primære grundvandsmagasin. Oprensningen er
senest revurderet i 2005, og overvågningsprogrammet
er blevet ændret. De samlede omkostninger til under
søgelse, etablering af oprensning og den hidtidige drift
udgør 11,3 mio. kr. Hertil kommer årlige driftsomkost
ninger på 0,3 mio. kr. (2017) i en periode på mindst 25
år. Den samlede akkumulerede udgift forventes derfor at
blive ca. 18 mio. kr.
Status: Drift af teknisk oprensningsanlæg de næste 25
år. Det oppumpede forurenede vand renses til drikke
vandskvalitet og afsættes som procesvand til I/S Vest
forbrændingen, Institutionsvask og Herlev Kommune. I
2016 blev der igangsat revurdering og afværgeoptime
ring af anlægget. Boringen ED3 er i 2017 prøvelukket
i to år og boring ED4 er fjernet. I 2018 blev der moni
teret i det primære grundvandsmagasin i ED3. Driften
fortsætter med oppumpning fra dræn under fyldlaget i
sekundært magasin.

Lokalitet 163-00004 Knapholm (G-IVO)

Gammelt industrikvarter med mange små og større virk
somheder der har anvendt klorerede opløsningsmidler
i større og mindre grad, og mange af virksomhederne
har bidraget til forureningen i kvarteret. Forureningen
betragtes som en samlet forurening. København Energis
kildeplads 8 er lukket pga. forureningen. Forureningen
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findes i forskellige koncentrationer i grundvandet under
det meste af industriområdet, som dækker ca. 1 km2.
Mere end 10 af ejendommene i området er V2-kortlagt.
Der er brugt 9,5 mio. kr. til etablering af afværgepumpning
og 12,2 mio. kr. til den hidtidige drift. De akkumulerede
driftsomkostninger skønnes at beløbe sig til ca. 15 mio.
kr. fordelt over de kommende 25 år. Den samlede akku
mulerede udgift forventes derfor at blive ca. 37 mio. kr.
Status: Afværgepumpning etableret i 1992 med efterføl
gende drift og overvågning af denne. Indsatsen revurde
res ca. hvert 5. år. Afværgepumpningen blev revurderet
i 2012. På baggrund af revurderingen er oppumpningen
blevet reduceret på tre afværgeboringer med 15 m³/
timen, så der nu afværgepumpes ca. 60 m³/timen.

Lokalitet 163-00008 Tornerosevej 58 (G-IVO)
Forureningen stammer fra en virksomhed på lokaliteten,
som forhandlede PCE til renserier.
Forureningen truer indeklimaet, den eksisterende
vandindvinding og grundvandsressourcen generelt. De
samlede omkostninger til etablering og oprensning af
forureningen udgør 4-10 mio. kr. Derudover kommer
der årlige driftsomkostninger på 0,6-1,1 mio. kr. over en
periode på 20-100 år, hvilket svarer til en akkumuleret
omkostning på ca. 16 mio. kr.
Status: Der er gennemført omfattende undersøgelser
inkl. skitseprojektering i forhold til grundvand. I forhold til
indeklima i skole-fritidsordning er der i 1992 installeret
aktiv ventilering under gulv i kælderlokale. Kommunen
har i 2009 flyttet skole-fritidsordningen væk fra lokalite
ten.

Lokaliteterne 163-00041, 163-00042 Herlev
Hovedgade 15 og Herlev Hovedgade 17
(G-IVO, OFV, 2018)

Forureningen stammer fra jern- og metalvirksomheder,
galvanisering, industrilakering og består af klorerede op
løsningsmidler, der truer en eksisterende vandindvinding
og grundvandsressourcen generelt samt overfladevand
(Harrestrup Å). De samlede omkostninger til etablering
og oprensning af forureningen udgør 7-16 mio. kr., hvortil
kommer årlige driftsomkostninger på 0,25-2 mio. kr.
over en periode på 50 år. Dette svarer til en akkumuleret
minimumsomkostning på ca. 20 mio. kr.
Status: Omfattende undersøgelser inkl. skitsepro
jektering er gennemført. Den videre indsats i forhold
til overfladevand indgår i næste vandplanperiode i
2021-2027.

Lokalitet 165-00016 Naverland 26 A og B
(G-IVO) - GENERATIONSFORURENING

Forureningen stammer fra en virksomhed, der omlastede
og videresolgte klorerede opløsningsmidler. Forureningen
truer eksisterende vandindvinding og grundvandsres
sourcen generelt. Der er hidtil afholdt 9,0 mio. kr. til
undersøgelser, testpumpning, drift af afværge og over
vågning. De årlige driftsomkostninger udgør ca. 250.000
kr. (2017). Med opretholdelse af afværgepumpningen
mindst de næste 50 år bliver den samlede omkostning
over 21 mio. kr. Såfremt det prioriteres at gennemføre
en mere aktiv afværgeindsats med fjernelse af hot spot
forventes de samlede omkostninger til oprensning at
udgøre omkring 100 mio. kr.
Status: Der er tidligere gennemført omfattende under
søgelser og påvist kraftig forurening med klorerede
opløsningsmidler. Region Hovedstaden igangsatte i
2008 en midlertidig afværgepumpning fra det mest
forurenede område på grunden. Parallelt hermed har
regionen gennemført undersøgelser med DTU Miljø. For
ureningen er så udbredt og kraftig, at regionen foreløbig
fortsætter afværgepumpningen fremfor at gennemføre
en kildeoprensning. Afværgen har vist sig meget effektiv,
idet der i perioden 2008-2018 er fjernet godt 2.850 kg
klorerede opløsningsmidler. Region Hovedstaden over
våger forureningens udbredelse i grundvandsmagasinet i
samarbejde med HOFOR og Glostrup Vandforsyning.

Lokalitet 169-00001 Industrivej /Teglstenen
(G-OSD, A, 2018)

På området har der siden slutningen af 1800-tallet væ
ret industriel aktivitet. Frem til starten af 1970’erne har
der været teglværk, og fra 1940’erne har der desuden
været en spændbetonfabrik.
På baggrund af resultatet af omfattende undersøgelser
i 1997/98 blev der i 1999 etableret oprensning i Indu
stribyen/Teglstenen. Dampoprensning af kildefeltet blev
gennemført i 1999/2000. Foranstaltningerne består
endvidere af oppumpning fra det primære magasin. De
samlede omkostninger til undersøgelse, etablering af
oprensning og den hidtidige drift udgør ca. 40,0 mio.
kr., og hertil kommer de årlige driftsomkostninger på
0,2 mio. kr. de næste 5 år. Den samlede akkumulerede
udgift forventes derfor at blive ca. 41,0 mio. kr.
Status: Der er efter dampoprensningen ikke længere
risiko for arealanvendelsen. Der afværgepumpes fortsat
på fem afværgeboringer på tværs af fanen. I 2016 blev
der igangsat revurdering af pumpestrategien. På den
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baggrund er pumpeydelsen reduceret i 2017 samtidig
med, at der er etableret nye moniteringsboringer. Da en
af afværgeboringerne er faldet sammen, er der etableret
en ny afværgeboring i 2018.

Lokalitet 169-00067 Alba A/S, Rugvænget
1-5 (G-OSD)

Grunden er forurenet med klorerede opløsningsmidler
(fri fase under bygning), der stammer fra et tidligere
industrivaskeri med renseri. Forureningen truer en
eksisterende vandindvinding og grundvandsressourcen
generelt. De samlede omkostninger til oprensning og evt.
drift af teknisk oprensningsanlæg vurderedes at blive ca.
15 mio. kr. Der er der afholdt 1,6 mio. kr. til undersøgel
ser og 9,8 mio. kr. til ISTD-oprensningen. Der forventes
afholdt yderligere ca. 0,1 mio. kr. inden oprensningen er
endelig afsluttet.
Status: Sagen har været behandlet af domstolene –
senest i 2009 af Højesteret, der har fastslået at virksom
heden ikke skal betale for oprensning af forureningen.
Sagen er derfor overgået til offentlig indsats. Grunden
blev færdigundersøgt i 2010 og der blev udarbejdet
afværgeprogram og skitseprojekt for efterfølgende
oprensning vha. opvarmning af jorden i det forurenede
område (ISTD). ISTD-anlægget blev påbegyndt etable
ret ultimo 2011 med start af opvarmningen i starten af
2012. Oprensningen blev færdig i sommeren 2012 med
retablering i efteråret 2012.

Lokalitet 169-00217 M.W. Gjøesvej (G-OSD,
A, 2018)

Der har tidligere været pelsrenseri på lokaliteten.
Pelsrenseriet har hældt brugt rensevæske (klorerede
opløsningsmidler) direkte ud på jorden. Forureningen
truede en eksisterende vandindvinding, grundvands
ressourcen generelt og indeklimaet i 6-8 parcelhuse.
Forureningen påvirkede Solhøj Kildeplads 2 km ned
strøms. De samlede omkostninger til oprensning og drift
af teknisk oprensningsanlæg vurderes at blive ca. 66
mio. kr., hvoraf der er afholdt ca. 64,0 mio. kr. til anlæg og
drift. Herudover er 1,5 mio. kr. brugt på undersøgelser.
Status: Der er udført omfattende undersøgelser og
etableret indeklimasikring for 6 parcelhuse. Endvidere er
der etableret vacuumventilation i umættet zone. Der har
været drift af indeklimasikring og vacuumventilation si
den 2003. I 2009 blev der udført oprensning af hotspot
ved hjælp af termisk oprensning (ISTD) af forurenings
kilden i lerlaget 0-10 m u.t. Efterfølgende er opvarm
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ningsområdet blevet retableret i 2010. Der moniteres
fortsat i sekundært og primært grundvand, umættet
zone samt på indeklimaet i 5 boliger. I 2019 forventes
det, at ventilationen i den umættede zone skal overgå til
passiv ventilation og at ventilationen under husene skal
overgå til lokale løsninger.

Lokalitet 169-00228 Østerparken 5-7
(G-OSD, A, OFV, 2018)

En plastikfabrik på lokaliteten har anvendt trichlo
rethylen til affedtning og muligvis også som råvare.
Grunden er forurenet med klorerede opløsningsmidler
og olieprodukter. Forureningen truer den eksisterende
vandindvinding, grundvandsressourcen generelt, indeog udeklima samt overfladevand (St. Vejle Å). Skønnede
omkostninger til etablering og drift af teknisk oprens
ningsanlæg udgør i alt lidt over 10 mio. kr. Der er hidtil
anvendt 9,2 mio. kr. til undersøgelser og oprensning
herunder indeklimasikring. Den samlede akkumulerede
udgift forventes derfor at blive ca. 18 mio. kr.
Status: Der er gennemført omfattende undersøgelser,
etablering af indeklimasikring i form af ventilering under
gulve og del af hot-spot uden for bygningen er afgravet.
HOFOR har nedlagt kildepladsen St. Vejle å. Da lokali
teten derfor ikke længere ligger i indvindingsopland til
alment vandværk, har regionen ikke planer om yderligere
offentlig indsats i forhold til den grundvandstruende
del af forureningen. Afværgeforanstaltningen i forhold
til indeklima i eksisterende bolig er fortsat ved at blive
revurderet. Der er i 2016 etableret ventilation af kloak til
bedre sikring af indeluft i bolig. Der pågår stadig revurde
ring på sagen, da der fortsat er indeklima problemer på
lokaliteten. Den videre indsats i forhold til overfladevand
indgår i næste vandplanperiode i 2021-2027.

Lokaliteten 169-00253 Vadsbyvej 16A
(G-OSD, 2018)

I 1970’erne blev der etableret en kemikaliefordelings
central på lokaliteten. Et meget stort oplag af tromler
med mange forskellige kemikalier blev opbevaret direkte
på jorden. Det medførte en kraftig forurening af jorden
samt påvirkning af det underliggende sekundære grund
vandsmagasin med især klorerede opløsningsmidler.
Forureningen truede eksisterende vandindvinding og
grundvandsressourcen generelt i området. Afværge
foranstaltningerne i kildeområderne på lokaliteten er
afsluttet. Der er gennemført en termisk oprensning i
2010 samt en afgravning af forurenet jord i 2011 og
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i 2012. I alt er der fjernet i størrelsesorden 500 kg
klorerede opløsningsmidler fra moræneleren. Regionen
fortsætter en overvågning af forureningen i grundvand
et for at dokumentere effekten af den gennemførte
afværgeforanstaltning. Der er hidtil anvendt 18,5 mio. kr.
til undersøgelser, projektering og etablering. I 2017 og i
2018 blev der overboret nogle moniteringsboringer, som
havde vist sig at være for dårligt udførte og derfor med
førte risiko for spredning af forurening til grundvandet.
Status: Der er påvist klorerede opløsningsmidler i
en vandværksboring i området, og derfor pågår en
granskning af, om der kan være en uopdaget forurening
i området.

173-00039 Kongevejen 155-157 (G-OSD)

Der er påvist forurening med klorerede opløsningsmidler
i jord, poreluft og grundvand. Forureningen stammer fra
driften af maskin- og metalvarefabrik på Kongevejen
155 fra 1934 til ca. 1964. Forureningen udgør en trussel
mod grundvandsressourcen i området og drikkevands
indvindingen ved Dybendal Kildeplads. Siden 2002
har der været afværgepumpning, som afskærer den
videre spredning af grundvandsforureningen. Der er
etableret en afværgeboring, to infiltrationsboringer og
et vandbehandlingsanlæg på Kongevejen 155. Der er
hidtil anvendt 43,5 mio. kr. til undersøgelse, projektering,
etablering og drift. Det forventes at der skal bruges
yderligere ca. 1 mio. kr. inden afværgeforanstaltningerne
kan afsluttes.
Status: Der er gennemført supplerende afgrænsende
undersøgelser, revurdering af den eksisterende afværge
pumpning, afværgeprogram og skitseprojektering i 2013
og 2014. Jordforureningen ved kilden er afgrænset.
Forureningen udgør en risiko i forhold til grundvandet,
hvis af-værgepumpningen stoppes. Med baggrund i
de gennemførte undersøgelser og revurdering af den
eksisterende afværgepumpning blev der i 2016/2017
gennemført en egentlig oprensning af jordforureningen
i kildeområdet på Kongevejen 155 og 157 (termisk
oprensning). Afværgepumpningen blev flyttet uden for
varmeområdet og fortsættes i varmeperioden og i ca.
2 år, hvorefter det skal vurderes om den kan ophøre.
Formålet er at sikre drikkevandet, som Lyngby-Taarbæk
Forsyning oppumper ved Dybendal Kildeplads.

Lokaliteterne 173-00065, 173-00040 og
173-02027 Lundtoftevej 150, Lundtoftevej
160 og Lund-toftegårdsvej 95 (G-OSD, OFV,
2018) – GENERATIONSFORURENING

Forureningen stammer primært fra fabrikation af
køleskabe og består af klorerede opløsningsmidler.
Forureningen truer potentielt grundvandet og overfla
devand (Mølleåen). Der er hidtil anvendt 15,1 mio. kr. på
undersøgelser. De skønnede omkostninger til yderligere
undersøgelser, etablering og drift af teknisk oprensnings
anlæg udgør ca. 70 mio. kr.
Status: Der er udført omfattende forureningsundersø
gelser, da det tidligere er vurderet, at forureningen truer
eksisterende vandindvinding og grundvandsressourcen
generelt. De afgrænsende undersøgelser med henblik
på afgrænsning af grundvandsforureningen og endelig
afklaring af risikoen for drikkevandsindvindingen er
fortsat i 2018. Der er desuden udført undersøgelser til
afklaring af risiko for indeklimaet i boliger i området ved
Lundtoftevej, Bjælkevangen, Eremitageparken og Vejpor
ten. Undersøgelserne skal kunne danne baggrund for en
vurdering af mulige afværgetiltag og evt. oprensning af
forureningen. Undersøgelserne er afsluttet i 2018. Rap
porteringen forventes i foråret 2019. Afventer endelig
risikovurdering overfor grundvandet. Den videre indsats i
forhold til overfladevand indgår i næste vandplanperiode
i 2021-2027.

Lokalitet 175-00069 (tidl. lok.nr. samlet for
hele området) Damhusdalen (A)

Forureningen stammer fra terrænregulering af et område
syd for Damhussøen med bl.a. en blanding af dagreno
vation, affald fra Den Kongelige Porcelænsfabrik og
gasværksmateriale fra begyndelsen af 1900-tallet og
inden udstykning til parcelhuse i 1930’erne. Forure
ningen består af PAH’er, tungmetaller og tunge kulbrinter.
Forureningen truer arealanvendelsen ved meget følsom
anvendelse. De skønnede etableringsomkostninger
udgør ca. 50-100 mio. kr. Her er forudsat en gennem
snitspris pr. parcel på 0,3-0,6 mio. kr.). Hidtil er der
gennemført værditabsopryd-ninger for 9,9 mio. kr. (heraf
0,2 mio. kr. i 2016).
Status: Der er gennemført kortlægningsundersøgelser
på de fleste parceller. Omfattende undersøgelser og
oprensning gennemføres iht. Værditabsordningen,
efterhånden som der bevilges midler fra denne. I 20122013 er der på 2 ejendomme gennemført afværgefor
anstaltninger i henhold til Værditabsordningen. Jord

39

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Punkt
nr. 22 - Indberetning om jordforurening 2018 til Miljøstyrelsen
INDBERETNING OM JORDFORURENING 2018 BILAG
Bilag 2 - Side -40 af 60

med konstateret forurening over afskæringskriterierne
er blevet udskiftet med uforurenet jord ned til ½ meter
under terræn. I 2014 er der gennemført oprydninger iht.
Værditabsordningen på 14 ejendomme. I 2015 er der
gennemført oprydninger iht. Værditabsordningen på 9
ejendomme.

Lokalitet 181-00001 Søllerød Gasværk
(G-OSD, 2018)

Gasværket i Søllerød er beliggende i umiddelbar nærhed
af Holte Vandværks boringer og forholdsvist tæt på
Søllerød Sø. Gasværket blev nedlagt for ca. 45 år siden
og revet ned i 1973-1974. I den forbindelse blev der
foretaget en delvis oprydning på grunden.
Københavns Amt har ved undersøgelser af grunden i
1997 og 1998 konstateret, at grundvandet var for
urenet med cyanid og benzen, og det blev vurderet,
at forureningen kunne udgøre en risiko for den nærlig
gende vandforsyning. Der er herefter udført afgravning
af cyanid-hotspots, oppumpning af grundvand samt
phytooprensning af gasværksgrunden. De samlede
omkostninger til undersøgelse, etablering af oprensning
og den hidtidige drift udgør ca. 39,7 mio. kr. Herudover
kommer moniteringsomkostninger på ca. 1 mio. kr. Den
samlede akkumulerede udgift forventes derfor at blive
ca. 41 mio. kr.
Status: Oppumpning af grundvand samt phytooprens
ning af gasværksgrunden. Der er i 2009 påbegyndt
undersøgelser på grunden for at se om den nuværende
oprensning er tilstrækkelig eller om der skal ske en
optimering af eksisterende afværge samt yderligere op
rensningsindsats. De endelige undersøgelsesresultater
forelå i foråret 2011. I forbindelse med skitseprojekte
ringen i 2012 blev der konstateret ikke tidligere fundet
forurening med høje koncentrationer af tjære PAH.
Dette har betydet, at der er blevet udført endnu flere
undersøgelser for dels at få afgrænset forureningen, og
dels at få risikovurderet denne, samt for at komme med
mulige alternativer til supplerende oprensning. I 2015 er
der foretaget en ny historisk kortlægning af eventuelle
andre potentielle tjære hot spot på området. På bag
grund af denne kortlægning er der udført nye undersøg
elser til bl.a. afgrænsning af et nyt tjære hot spot, samt
til afgrænsning af forureningsspredningen i retningen
mod den eksisterende vandindvinding. De samlede
undersøgelser konkluderer, at der er en risiko for grund
vandsressourcen generelt under de nuværende forhold
med den eksisterende afværgepumpning. Såfremt den

40

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

eksisterende afværgepumpning standses, er der også
en risiko mod Holte Vandværk. I 2016 er der udarbejdet
et nyt afværgeprogram for lokaliteten vedr. oprensning af
det nye tjære hot spot. Der er på baggrund heraf igang
sat forundersøgelser til nærmere vurdering af soil mixing
som oprensningsmetode. Endvidere er der i foråret
2017 udført nærmere afgrænsning af indsatsområdet
for oprensningen. Der er i 2017 gennemført bench-test
og udarbejdet skitseprojekt til nærmere vurdering af
soil mixing som afværgeløsning. I 2018 er der foretaget
detailprojektering og gennemført soil mixing af det pri
mære hot spot område for tjære- og benzenforurening.
Soil mixingen er udført med tilsætning af persulfat som
reaktant til at nedbryde forureningen in situ og desuden
er der tilsat en cementblanding, som dels aktiverer
persulfaten og dels stabiliserer den soil mixede jord til
genskabelse af jordens bæreevne. Der er i forbindelse
med soil mixing projektet endvidere foretaget afgravning
af cyanidforurenet jord, idet supplerende undersøgelser
havde vist en større restforurening med cyanid end
tidligere kendt. Oprensningen er vurderet til at have
reduceret fluxen fra gasværksgrunden til grundvandet
med 75% og erstatter den tidligere afværgepumpning.
Pumpeboringer og tilhørende anlæg er sløjfet i 2018 i
forbindelse med oprensningsprojektet. Der udføres i
2019 monitering på grundvandet til kontrol for effekten
af den gennemførte oprensning. Endvidere fortsættes
den tidligere monitering på udvalgte dybe boringer til
overvågning af grundvandsressourcen i forhold til de
nærliggende indvindingsboringer.

Lokalitet 181-00004 Trørød Deponerings
plads (A)

Forureningen stammer fra opfyldning af en tidligere
grusgrav med haveaffald og jord forurenet med opbrudt
asfalt m.m. i 1970’erne inden udstykning til parcelhuse i
1980’erne. Forureningen består af lossepladsgas, PAH’er
og tungmetaller. Der kan være eksplosionsrisiko fra
lossepladsgas. Jordforureningen truer arealanvendelsen
ved meget følsom anvendelse. De skønnede etable
ringsomkostninger i forhold til kontaktrisiko udgør ca. 11
mio. kr. Her er forudsat en gennemsnitspris pr. parcel på
0,6 mio. kr. Der er i 2015 anvendt 0,5 mio. kr. til oprens
ning af én parcel på området under værditabsordningen.
Derudover skal der anvendes ca. 1 mio. kr. (50.000 kr.
årligt i 20 år) til gasafværgen. Akkumuleret driftsudgift
udgør 3,0 mio. kr.
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Status: Der er gennemført omfattende undersøgelser
og afværge for gasrisiko i 1996 dækkende området med
gasrisiko. Gasafværgen på den vestlige del af arealet
har været indstillet siden 2005 mens der har været
overvåget for at se om der kom fornyet gasudvikling
med henblik på helt nedlukning af denne del af afvær
gen. Denne del af gasafværgen blev besluttet nedlukket
i 2009. Værditabsoprydning i form af udskiftning af ½ m
jord på en af matriklerne i 2006. I 2013 blev gasafvær
gen på den østlige del af arealet forsøgsvist nedlukket.
Da moniteringen i forbindelse hermed har vist at der
stadig dannes methan, genoptages gasafværgen på den
østlige del i 2014, hvor der retableres sug på en enkelt
ejendom. Den øvrige del af ledningsføringen er sløjfet. I
2015 er anlægget neddroslet med en mindre pumpe,
som passer til, at der kun afværges på en ejendom. I
2015 er der endvidere gennemført værditabsoprensning
på én ejendom på den tidligere deponeringsplads.

Lokalitet 181-00014 Skovlytoften 33/Skæt
tekæret 11 (G-OSD, OFV, 2018)

Forureningen stammer fra køleskabsproduktion og
består af klorerede opløsningsmidler. Forureningen truer
grundvandsressourcen generelt og evt. overfladevand
(Søllerød Sø). De skønnede omkostninger til etablering
og drift af teknisk oprensningsanlæg udgør ca. 16 mio.
kr. De hidtidige undersøgelsesudgifter beløber sig til 5,0
mio. kr.
Status: Der er gennemført omfattende undersøgelser i
2004-2005 og i 2010. I 2015/2016 er der gennemført
en moniteringsrunde med vandprøvetagning og pejling
i eksisterende boringer. I 2017-2019 er der igangsat
supplerende undersøgelser med henblik på at lokalisere
kilden samt supplere datagrundlaget og derved give et
bedre beregningsgrundlag til fastlægning af forure-nings
flux og risikovurdering. Der er en dybereliggende
forureningsfane med klorerede opløsningsmidler som
transporteres nedstrøms lokaliteten. Forureningsfanen
har en udstrækning på ca. 400-450 m i syd-sydøstlig
retning og har således nået området ved Søllerød Sø.
Meget tyder på, at forureningsfanen strømmer under
søen, men pga. komplekse hydrogeologiske forhold
er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at vurdere,
om grundvandsforureningen strømmer op i søen. Den
videre indsats i forhold til overfladevand indgår i næste
vandplanperiode i 2021-2027.

Lokalitet 185-00001 Kastrup Forstrand
(OFV)

Forureningen stammer fra en udvidelse af kystlinjen i
første halvdel af 1900-tallet ved hjælp af deponering
af bygnings- og industriaffald, herunder kemikalieaffald.
Forureningen består af bl.a. arsen, phenoler, chlorphen
oler, phenoxysyrer, cyanid, lossepladsgas, klorerede op
løsningsmidler og nedbrydningsprodukter heraf flygtige
aromater og kulbrinter. Forureningen truer overfladevand
(Øresund). De skønnede omkostninger til etablering
af teknisk oprensningsanlæg udgør mere end 10 mio.
kr. Omkostninger til drift af teknisk oprensningsanlæg
afhænger af oprensningsmetode. Der er i 2014 anvendt
2,2 mio. kr. til sikring af at der uforurenet jord i den øver
ste halve meter på legeplads på arealet.
Status: Grundvandsforureningen er undersøgt omkring
1990 og udgør ikke en trussel over for grundvandsres
sourcen, da arealet er beliggende uden for indvindings
opland. I forbindelse med regionens legepladsprojekt
i 2014 blev det konstateret, at der på legepladsen
vest for lystbådehavnen var jordforurening med bl.a.
tungmetaller, pesticider, oliekomponenter og PAH-forbin
delser i den øverste halve meter jord. Regionen fik derfor
afgravet 30 cm forurenet jord og retableret med 50 cm
uforurenede fyldmaterialer (sand, muld og rullegræs).
Det blev hermed sikret, at børn ikke kan få kontakt med
forurenet jord indenfor den normale anvendelsesdybde
på 0,5 m. Omkring store træer, som blev bevaret, blev
der udlagt ecoblokke, så der heller ikke her er mulighed
for kontakt til den underliggende forurenede jord. Den
videre indsats i forhold til overfladevand indgår i næste
vandplanperiode i 2021-2027.
Andre aktørers indsats: Tårnby Kommune har etableret
en strand og søbad ud for affaldsdepotet. Til en sikring
af at der ikke sker udsivning af perkolat til strand og
badevand, overvåges der. Desuden overvåges strøm
ningsretningen i det sekundære magasin, der pt. er mod
vest (ind mod land).
Forstrandsarealet er under omdannelse til rekreativt are
al. Arbejdet er reguleret af § 8 i jordforureningsloven. Der
udføres afværgeforanstaltninger i forhold til udeklima,
jordkontakt og lossepladsgas. Dette består overordnet
i at udlægge drænlag på oprindeligt terræn til afdræning
af både lossepladsgas, flygtige forureningskomponen
ter og nedsivende vand. Derpå udlægges min. 0,75 m
uforurenet jord.
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Lokalitet 185-00040 Magle Allé 10 (G-IVO)

Forureningen stammer fra et renseri og består af klorere
de opløsningsmidler. Forureningen truer en eksisterende
vandindvinding og grundvandsressourcen generelt. De
skønnede etableringsomkostninger udgør mere end 10
mio. kr. Driftsomkostningerne afhænger af den valgte
oprensningsmetode.
Status: Der er gennemført omfattende undersøgelser
og udarbejdet afværgeprogram. Vandindvindingen i
området forventes i løbet af en kortere årrække ødelagt
af saltvandsindtrængning.

Lokalitet 189-00009 Ballerupvej 16 og 18900008 Kirke Værløsevej 32 (G-OSD, 2018)

På Kirke Værløsevej 32 og Ballerupvej 16 har der været
renserivirksomhed. Omfattende undersøgelser viste, at
jord og grundvand var kraftigt forurenede med klorerede
opløsningsmidler og deres nedbrydningsprodukter. På
Kirke Værløsevej 32 er der etableret oppumpning fra
sekundært grundvand samt ventilation af poreluft. End
videre er der etableret hydraulisk kontrol af det primære
grundvand. Grundejer har etableret vakuum udsugning
under gulvet i det tidligere renseri. På Ballerupvej 16 er
der etableret oppumpning som hydraulisk kontrol samt
ventilation af den umættede zone over grundvandet.
Endvidere er der etableret udsugning under kælder i
hotspot. De samlede omkostninger til undersøgelse,
etablering af oprensning og den hidtidige drift udgør
17,8 mio. kr. Hertil kommer årlige driftsomkostninger på
0,3 mio. kr. mindst de næste 25 år. Den samlede akku
mulerede udgift forventes derfor at blive ca. 28 mio. kr.
Status: Anlæg i drift. Ventilationsanlægget på Kirke Vær
løsevej 32 er stoppet og nedtaget. Oppumpet forurenet
vand samles og renses på et fælles kulfilteranlæg på
Kirke Værløsevej 53, hvorefter det udledes til Søndersø.
Ventilationsanlægget er fortsat i drift på Ballerupvej
16. Anlæggene blev revurderet i 2018 og optimering af
anlæggene er igangsat primo 2019.

189-05027 Jonstrupvej 305 (G-OSD, 2018)

På Jonstrupvej 305 i Værløse er der påvist en massiv
forurening med klorerede opløsningsmidler i området,
hvor Forsvarets Flyvestation Værløse tidligere har haft
varemodtagelse for kemikalier. Forureningen er sket på
et udendørs SF-stenbelagt område og har derfra spredt
sig, så den massive del af forureningen nu findes indtil
ca. 16 m u.t. Der observeres gennembrud til det primære
magasin, Søndersømagasinet, i 20-22 m u.t. Forure
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ningen truer dermed grundvandsressourcen generelt og
muligvis også eksisterende vandindvinding. Der er hidtil
brugt ca. 3,1 mio. kr. til afgrænsende undersøgelser og
det forventes at den samlede udgift til undersøgelser,
projektering og afværge bliver større end 10 mio. kr.
Status: Der er i 2016 og 2017 gennemført afgrænsende
undersøgelser og afværgeprogram for lokaliteten. Afvær
geprogram og skitseprojekt er rapporteret i slutningen
af 2018. Skitseprojektet peger på et oprensningskriterie
på 1 mg/kg for de klorerede opløsningsmidler og at den
mest fordelagtige metode vil være en termisk oprens
ning. Detailprojekt er udbudt i november 2018, med
henblik på gennemførelse af den termisk oprensning af
lokaliteten medio 2019.

201-00033 Dansk A-Træ Brande A/S
(G-OSD)

På grunden har imprægnering af træ fundet sted. Dette
har givet en jord- og grundvands-forurening med tjære
og tungmetaller. Forureningen udgør en risiko for grund
vandet og arealanvendelsen. Forurenet jord og sediment
fra den nærliggende sø er deponeret på grunden i et
specialdepot. Skal man fjerne risikoen fra forureningen,
kræver det en opgravning af forurenet jord og oppump
ning af forurenet grundvand. Dette skønnes at kunne
gøres for 10-20 mio. kr.
Status: Der er tidligere opgravet sediment fra en mindre
sø. Der foregår løbende overvågning. Der er langt til
nærmeste vandværk, og forureningen udgør derfor
ikke et akut grundvandsproblem. Den nuværende
arealanvendelse er ikke truet. Der er i 2011 og 2014
gennemført en rutinemæssig monitering og vurdering
af grundvandskvaliteten ved grunden. Revurdering af
moniteringen på ejendommen, der er påbegyndt i 2012
forventes afsluttet primo 2016, efter indarbejdning af de
supplerende moniteringsdata. Revurderingen har vist, at
grundlaget for at foretage en fyldestgørende risikovur
dering af forureningen er spinkelt, idet der foreligger en
række uafklarede forhold, som er af afgørende betydning
for i hvilken udstrækningen forureningen på lokaliteten
udgør en risiko for grundvandsressourcen. Tilsvarende
vurderes det, at der er stor usikkerhed om hvorvidt den
aktuelle forureningsspredning opfanges i det eksiste
rende moniteringsprogram. Overvågningen er på denne
baggrund indstillet og afventer resultaterne af yderligere
videregående undersøgelser.
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201-00039 Fritz Hansens Eftf. A/S Møbel
fabrik (G-OSD)

Regionen har et teknisk oprensningsanlæg i drift i Alle
rød. Anlægget har siden 1995 oppumpet og oprenset
en forurening, der stammer fra Fritz Hansens møbel
fabrik samt andre forureningskilder i det centrale Allerød.
Jord, poreluft og det sekundære grundvandsmagasin er
forurenet med klorerede opløsningsmidler. Forureningen
er spredt til 3 nærliggende drikkevandsboringer, som alle
er udtaget af produktionen. Det har ikke været muligt
at finde egentlige kraftige forureningskilder i jorden
hos Fritz Hansens møbelfabrik. Region Hovedstaden
oppumper forurenet grundvand, og anlægget er medvir
kende årsag til, at forureningen ikke spredes, så Lillerød
Andelsvandværk fortsat kan indvinde rent drikkevand.
De hidtidige omkostninger til undersøgelser, teknisk
oprensningsanlæg og drift beløber sig til ca. 21,4 mio. kr.
og med fortsatte årlige drifts-omkostninger på 300.000
kr. (2016) over de næste 20 år vil den samlede akkumu
lerede udgift blive ca. 27 mio. kr.
Status: Der sker aktiv oppumpning af forurenede
grundvand i det sekundære magasin til sikring mod
uacceptabel spredning af forureningen til det primæ
re grundvandsmagasin og således at der fortsat kan
indvindes rent drikkevand. En revurdering af grundvands
forureninger samt oprensnings- og vandindvindings
strategi i det centrale Allerød har vist, at den nuværende
afværgepumpestrategi i tilstrækkelig grad fanger
forureningen fra de kendte kilder i det centrale Allerød og
således at forureningskilderne ikke udgør en trussel mod
drikkevandsindvindingen. Samtidigt er der ved en frivillig
forureningsundersøgelse samme sted konstateret kraf
tig grundvandsforurening med MTBE fra en eksisterende
tankstation. Den fortsatte offentlige indsats i forhold
til forureningen med klorerede opløsningsmidler skal
afstemmes i forhold til resultatet af den frivillige indsats
overfor MTBE-forureningen efter miljøbeskyttelsesloven.
Vandværket har i 2015 etableret en ny indvindingsboring
i Ravnsholt Skov.

201-00064 Røde Port Savværk (G-OSD)

På grunden har der været imprægnering af træ. Dette
har givet en jord- og grundvandsforurening med tjære og
tungmetaller. Forureningen udgør en risiko for grund
vandet. Hvis man skal fjerne risikoen fra forureningen,
kræver det en opgravning og oppumpning af forurenet
grundvand. Dette skønnes at kunne gøres for 10-20
mio. kr.

Status: Der er ikke følsom arealanvendelse. Der foregår
løbende overvågning af grundvandet. Der er i 2011 og
2014 gennemført en rutinemæssig monitering og vurde
ring af grundvandskvaliteten ved grunden. Revurdering
af moniteringen på ejendommen, der er påbegyndt
i 2012 er afsluttet i 2016, efter indarbejdning af de
supplerende moniteringsdata Revurderingen har vist, at
grundlaget for at foretage en fyldestgørende risikovur
dering af forureningen er spinkelt, idet der foreligger en
række uafklarede forhold, som er af afgørende betydning
for i hvilken udstrækningen forureningen på lokaliteten
udgør en risiko for grundvandsressourcen. Tilsvarende
vurderes det, at der er stor usikkerhed om hvorvidt den
aktuelle forureningsspredning opfanges i det eksiste
rende moniteringsprogram. Overvågningen er på denne
baggrund indstillet og afventer resultaterne af yderligere
videregående undersøgelser.

201-00170 og 201-00171 Uggeløse losse
pladser (OFV)

På lossepladserne er der deponeret dagrenovation og
industriaffald. Der er bl.a. deponeret ca. 5000 m3 kupol
ovnsslam fra Stålvalseværket samt tønder med tjære.
Det er skønnet at udgiften til fjernelse af de deponerede
tønder vil overstige 10 mio. kr. Kedelsø Å er kraftigt
påvirket med perkolat fra pladserne. Undersøgelser
viser, at grundvandet ikke er påvirket med kemikalier.
Miljøstyrelsen fører tilsyn med Amagerforbrændingens
monitering på 201-00170 (Uggeløse II). 201-00171
(Uggeløse I) falder indenfor Region Hovedstadens
ansvarsområde, da der er tale om et forurenet område
jævnfør Jordforureningsloven. Forureningen truer over
fladevand (Kedelsø Å).
Status: Grundvandet er ikke påvirket med kemikalier.
Kedelsø Å er derimod påvirket med perkolat. Uggeløse
I (201-00171) er med i den pulje af lokaliteter, hvor der
skal foretages yderligere undersøgelser, da det vurderes,
at der kan være en risiko for Kedelsø Å. Den videre ind
sats i forhold til overfladevand indgår i næste vandplan
periode i 2021-2027.

205-00004 Bregnerødvej 94 (G-OSD, 2018)

Forurening fra tidligere metalindustri, hvor der er produ
ceret stålreoler. Der er påvist høje koncentrationer af
klorerede opløsningsmidler i jord, poreluft og grundvand
på ejendommen. Forureningen er opstået i forbindelse
med spild fra et tidligere trikar. Forureningen er fortrins
vist udbredt under en bebyggelse, som i dag anvendes
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til kontor. Forureningens omfang er af en størrelse, så
oprensning er nødvendig, idet den truer grundvandet. De
hidtidige omkostninger til undersøgelser, projektering og
etablering udgør 14,5 mio. kr.
Status: Der er udført afgrænsende undersøgelser i
2008-2009. Afværgeprogram og skitseprojekt er udar
bejdet i 2010 og 2011, inkl. forundersøgelser med hen
blik på endelig udvælgelse af afværgemetode. Afværge
projekt med termisk oprensning som totalentreprise
blev igangsat ultimo 2012 og afsluttet med udgangen af
2014. Oprensningen omfattede umættet zone og der er
efterfølgende i 2016 udarbejdet et afværgeprogram for
grundvandsforureningen til vurdering af behov og mulig
heder for afværge af grundvandsforureningen. Bregne
rødvej 94 ligger indenfor oplandet til Birkerød Vandværk.
Der er i 2016 igangsat opstilling af en grundvandsmodel
for Birkerød Vandværks indvindingsopland. Denne
grundvandsmodel kan måske vise, om forureningsfanen
fra Bregnerødvej 94 er kritisk i forhold til den samlede
forureningsbelastning af grundvandet i indvindingsop
landet til Birkerød Vandværk og dermed om der skal ske
yderligere afgrænsning af forureningsfanen. Vurdering
og beslutning om evt. afværge på Bregnerødvej vil ske
efter en områdebaseret tilgang, som tillige involverer
øvrige forurenede lokaliteter i Birkerød Erhvervskvarter
og som også medtages i grundvandsmodellen. Det er
på baggrund af grundvandsmodellen i 2018 vurderet, at
Bregnerødvej udgør den største bidragsyder i Industrik
varteret i forhold til risiko for grundvandet og potentiel
trussel mod Birkerød Vandforsyning. Der udføres i 2019
et skitseprojekt til vurdering af afværgeløsninger overfor
grundvandet. Skitseprojektet omfatter tillige de to næst
største bidragsydere i Industrikvarteret til forurening
af grundvandet fra hhv. Klintehøj Vænge 16 og Pilehøj
Vænge 8-10.

205-00024 Maskinfabrikken Vertex og
205-00086 Metro og Nordisk Emalieværk
(G-OSD)

Jord og grundvand er forurenet med klorerede opløs
ningsmidler og har forurenet en drikkevandsboring
på Birkerød Vandforsyning. Forureningen stammer fra
flere metalvirksomheder på Toftebakken i Birkerød.
Frederiksborg Amt igangsatte derfor en oppumpning af
forurenet grundvand samt ventilation af poreluften. Det
oppumpede forurenede grundvand renses og udledes til
Dumpedalsrenden. Anlægget skal køre de næste 30 år
for at sikre, at forureningen ikke spredes til de nærlig
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gende drikkevandsboringer. De hidtidige omkostninger
til undersøgelser, teknisk oprensningsanlæg og drift
beløber sig til ca. 11,7 mio. kr. og med fortsatte årlige
driftsomkostninger på ca. 300.000 kr. (2015) vil den
samlede akkumulerede udgift blive ca. 21 mio. kr.
Status: Den aktive oppumpning af forurenet grundvand
skal sikre en uacceptabel spredning grundvands
forureningen mod Birkerød Vandforsyning.

205-00232 Klintehøj Vænge 16 (G-OSD,
2018)

Forureningen er opstået i forbindelse med drift af Nor
disk Tråd Industri siden 1961. Fra 63 til 87 har der været
anvendt TCE i produktionen, hvilket har givet anledning til
forurening i jord og grundvand. De hidtidige omkostninger
til undersøgelser, projektering, etablering og drift beløber
sig til ca. 5,3 mio. kr. Hertil kommer oprensning af forure
ningsfanen nedstrøms forureningen. Det skønnes at den
samlede omkostning vil udgøre mere end 10 mio. kr.
Status: Der er udført afgrænsende undersøgelser i
2008-2009 og afværgeprogram og skitseprojektering i
2010-2011. I 2013-14 er der etableret afværge på loka
liteten, i form af aktiv ventilation af et umættet sandlang,
beliggende 13 til 17 meter under terræn. Afværgeforan
staltningerne sikrer, at forureningen fra de overliggende
jordlag ikke længere spredes til det underliggende grund
vandsmagasin. Moniteringen på ventilationsanlægget
viser vedvarende høj massefjernelse af TCE. I efteråret
2017, er der fra den umættede zone opsamlet ca. 47 kg
TCE og ca. 47 kg PCE. Det vil sige, at der fortsat ses sti
gende indhold af PCE, som ikke vurderes at stamme fra
selve lokaliteten. Endvidere ses der fortsat en stigning
i fjernelsen af TCE, som indikerer, at der også opsamles
TCE fra anden/andre kilder i området. Der har fra 2016
og fortsat indtil nu været igangsat undersøgelser til vur
dering og lokalisering af kilden/kilder til det betydelige
TCE- og PCE-indhold, der opsamles med ventilationsan
lægget. Indsatsen mod grundvandsforureningen under
lokaliteten, håndteres i sammenhæng med øvrige grund
vandsforureninger under Birkerød industrikvarter. Der er i
2016 udarbejdet et afværgeprogram for grundvandsfor
ureningen til vurdering af behov og muligheder for afvær
ge af grundvandsforureningen. Klintehøj Vænge ligger
tæt på oplandet til Birkerød Vandværk og der er i 2016
igangsat opstilling af en grundvandsmodel for Birkerød
Vandværks indvindingsopland. Denne grundvands
model kan måske vise, om forureningsfanen fra Klintehøj
Vænge er kritisk i forhold til den samlede forurenings
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belastning af grundvandet i indvindingsoplandet til
Birkerød Vandværk eller for andre indvindinger og om der
dermed skal ske yderligere afgrænsning eller oprensning
på lokaliteten. Vurdering og beslutning om evt. afværge
af grundvandsforureningen ved Klintehøj Vænge vil ske
efter en områdebaseret tilgang, som tillige involverer
øvrige forurenede lokaliteter i Birkerød Erhvervskvarter
og som også medtages i grundvandsmodellen. Det er
på baggrund af grundvandsmodellen i 2018 vurderet, at
Klintehøj Vænge 16 er én af de tre største bidragsydere i
Industrikvarteret i forhold til risiko for grundvandet og po
tentiel trussel mod Birkerød Vandforsyning. Der udføres
i 2019 et skitseprojekt til vurdering af afværgeløsninger
overfor grundvandet. Skitseprojektet omfatter tillige
to andre væsentlige bidragsydere i Industrikvarteret til
forurening af grundvandet fra hhv. Pilehøj Vænge 8-10
og Bregnerødvej 94. Der er i 2018 igangsat en fornyet
historisk gennemgang af udvalgte lokaliteter i området til
vurdering af potentielle kilder til den PCE-forurening, som
trækkes til ventilationsanlægget på Klintehøj Vænge 16.
Der er endvidere gennemført indledende undersøgelser
på lokaliteter, der er kommet i søgelyset som mulige
kildesteder i grundvandsmodellen fra 2018. Kildeop
sporingen forsættes i 2019 på opstrøms lokalitet.

205-00395 Pilehøj Vænge 10 (G-OSD, 2018)

Forurening fra tidligere standseværk der har lavet
forarbejdning af stål. Der er påvist høje koncentrationer
af klorerede opløsningsmidler i jord, vand og poreluft.
Forureningen er sandsynligvis opstået i forbindelse med
utætheder omkring et trikar og befinder sig fortrins
vist under bebyggelse. Forureningen vurderes med de
foreliggende data at være af et omfang, så oprensning
er nødvendig. De hidtidige omkostninger til undersøgel
ser beløber sig til 2,1 mio. kr. Hidtidige omkostninger til
projektering, gennemførelse af oprensning og drift udgør
19,2 mio. kr. Hertil kommer driftsudgifter på ca. 0,25 mio.
kr. /årligt i 5-10 år. Den samlede omkostning skønnes at
blive ca. 23 mio. kr.
Status: Der er i 2009 igangsat afgrænsende undersøgel
ser som er afsluttet i 2011. I forbindelse med skitse
projekteringen i 2012 blev det vurderet, at forureningen
ikke var tilstrækkeligt afgrænset i et hjørne. Der er derfor
i 2013 udført en supplerende undersøgelse for at få
afgrænset forureningen forud for beslutning af omfang
af afværge og metode hertil. Afværgeforanstaltninger
på kildegrunden blev opstartet i marts 2014, hvor en
termisk oprensning blev etableret og igangsat. Denne

afværgedel blev afsluttet primo 2015. Herefter er der i
første halvdel af 2015 etableret et vakuumventilations
anlæg, som skal afværge forurening i et dybere sandlag.
Vakuumventilationsanlægget forventes at skulle være i
drift i 5-10 år. Indsatsen mod grundvandsforureningen
under lokaliteten, håndteres i sammenhæng med øvrige
grundvandsforureninger under Birkerød industrikvarter.
Vakuumventilationsanlægget er overgået til drift i 2016.
Der er i 2016 udført moniteringsboringer til grundvandet
på og omkring lokaliteten til monitering på effekten af
termisk oprensning og ventilation i den umættede zone.
Der er endvidere udarbejdet et afværgeprogram for
grundvandsforureningen til vurdering af behov og mu
ligheder for afværge af grundvandsforureningen. Pilehøj
Vænge ligger indenfor oplandet til Birkerød Vandværk og
der er i 2016 igangsat opstilling af en grundvandsmo
del for Birkerød Vandværks indvindingsopland. Denne
grundvandsmodel kan måske vise, om forureningsfanen
fra Pilehøj Vænge er kritisk i forhold til den samlede for
ureningsbelastning af grundvandet i indvindingsoplandet
til Birkerød Vandværk og dermed om der skal ske yderli
gere afgrænsning eller oprensning på lokaliteten. Vurde
ring og beslutning om evt. afværge på Pilehøj Vænge vil
ske efter en områdebaseret tilgang, som tillige involverer
øvrige forurenede lokaliteter i Birkerød Erhvervskvarter
og som også medtages i grundvandsmodellen. Det er
på baggrund af grundvandsmodellen i 2018 vurderet, at
Pilehøj Vænge 8-10 er én af de tre største bidragsydere i
Industrikvarteret i forhold til risiko for grundvandet og po
tentiel trussel mod Birkerød Vandforsyning. Der udføres
i 2019 et skitseprojekt til vurdering af afværgeløsninger
overfor grundvandet. Skitseprojektet omfatter tillige
to andre væsentlige bidragsydere i Industrikvarteret til
forurening af grundvandet fra hhv. Klintehøj Vænge 16 og
Bregnerødvej 94.

208-00259 Bakkegårdsvej 201 Humlebæk
(G-OSD, 2018)

På Bakkegårdsvej 201 i Humlebæk har der været
forskellige industrielle aktiviteter bl.a. hvor der er sket
spil af trichlorethylen. Forureningen udgør en risiko for
grundvandsressourcen og for indvindingen ved Humle
bæk Vandværk ca. 1,8 km nedstrøms. Det er vurderet,
at der er mellem 50 og 150 kg trichlorethylen i jord, luft
og grundvand. Der er hidtil anvendt 6,0 mio. kr. til under
søgelse og skitseprojektering af forureningen og 3,4 mio.
kr. til oprensning. I 2019 forventes anvendt yderligere
5,4 mio. kr. til oprensning og begyndende drift. Med den
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valgte pumpeløsning (se nedenfor) forventes den sam
lede omkostning til undersøgelser, afværge og drift i min.
30 år at komme op på min. 20 mio. kr.
Status: Det blev i 2017 besluttet at afværge overfor for
ureningen skal ske i form af en afskærende løsning, idet
der skal etableres en afværgepumpning som designes,
så den også opsamler forurening fra den nærliggende
Bakkegårdsvej 306. Etablering af afværgepumpningen
blev opstartet ultimo 2018 og forventes færdig medio
2019.

50-100 mio. kr., hvorfor en billigere løsning i form af
afværgepumpning og vandbehandling er valgt. Etabler
ingen af afværgeforanstaltningerne er påbegyndt medio
2016 hvorefter anlægget blev sat i drift medio februar
2017. Efter indkøring og mindre justeringer af anlægget
er det pr. 1 januar 2018 overgået til drift. Med udgangen
af 2018 er der ved afværgepumpningen opsamlet i
størrelsesordenen 80 kg klorerede opløsningsmidler, pri
mært TCE. Der afværgepumpes med 2 m³/time, fordelt
på to afværgeboringer.

211-00137 Stålvalseværket (OFV)

217-00573 Fabriksvej 17 – Shamban Europa
A/S (G-OSD, 2015)

Stålvalseværket har deponeret sit produktionsaffald på
et opfyldt område. Stålvalseværkets område vurderes
generelt at være forurenet med olie og tungmetaller.
Endvidere har der på området været en del værksteder
og aktiviteter, der kan have givet anledning til forurening
med klorerede opløsningsmidler. Dette er kun undersøgt
på mindre delområder. Forureningen udgør ikke en risiko
for drikkevandsindvindingen i området. Undersøgelser
viser, at der sker en udsivning af olie og tungmetaller fra
Slaggemolen til Roskilde Fjord og derudover kan mulig
forurening med klorerede opløsningsmidler udgøre en
risiko for fjorden. Det vurderes, at en oprensning vil koste
mange millioner kroner.
Status: Afventer afklaring af status for miljøgodkendel
ser, hvor Miljøstyrelsen er myndighed. Den videre indsats
i forhold til overfladevand indgår i næste vandplan
periode i 2021-2027.

217-00545 Egeskovvej 18 (G-OSD, 2018)

På ejendommen Egeskovvej 18 er der påvist omfat
tende forurening med klorerede opløsningsmidler i jord,
grundvand og poreluft. Der har været anvendt TCE i peri
oden 1965-1980 til affedtning af metalemner. I perioden
1980-1992 blev TCE hovedsageligt anvendt til rengøring
af sprøjtekabine. Frem til 1979 er der desuden sket
affedtning af større metalemner udendørs. Forureningen
udgør en trussel mod grundvandsressourcen i området
og drikkevandsindvindingen ved Espergærde Vandværk.
Der er hidtil anvendt 3,5 mio. kr. til undersøgelser og
6,9 mio. kr. til projektering og etablering af afværge i
forhold til forureningen samt 0,2 mio. kr. til drift. Med en
driftsudgift på 0,2 mio.kr. årligt i 50 år bliver den samlede
udgift på ca. 20 mio. kr.
Status: Der er udført afgrænsende undersøgelser,
afværgeprogram og skitseprojekt i 2012-2014.
Omkostninger til oprensning af hotspot er skønnet til
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Der er konstateret forurening af poreluft, jord og grund
vand på ejendommen med klorerede opløsningsmidler,
primært trichlorethylen (TCE). Forureningen kan henføres
til aktiviteter med bl.a. affedtning af metalemner i perio
den ca. 1964 – 1974. Forureningen er senest undersøgt
i 2001, hvor der bl.a. blev konstateret forurening med
TCE ned til ca. 60 m’s dybde svarende til hele den
vertikale udbredelse af det sekundære magasin. I 40
m’s dybde blev der påvist en koncentration af TCE på
84 mg/l. Samlet blev det vurderet, at der var i størrel
sesordenen 3-6 kg klorerede opløsningsmidler i poreluft
og porevand i den umættede zone samt 300-600 kg
klorerede opløsningsmidler i det sekundære grund
vandsmagasin. Frederiksborg Amt igangsatte i 2001 en
midlertidig oppumpning af forurenet grundvand, men der
er ikke dokumentation for, at oppumpningen har været
tilstrækkelig til at hindre en yderligere spredning af for
ureningen. I 2006, da oppumpningen standsede, var der
oppumpet ca. 243 kg klorerede opløsningsmidler fra det
sekundære magasin. Forureningen udgør en potentiel
trussel mod Snekkersten Vandværks indvinding fra det
primære magasin. Vandværket er ét af 5 vandværker i
den kommunale vandforsyning med en årlig indvinding
på ca. 500.000 m³ og indgår i kommunens vandfor
syningsplanlægning frem til i al fald 2017 jf. Helsingør
Kommunes Vandforsyningsplan 2006 – 2017 (Helsingør
Kommune, Teknisk Forvaltning, 2007). På grund af den
store udbredelse af forureningen både horisontalt og
vertikalt, bliver det meget dyrt at afgrænse og oprense
forureningen. Udgifter til henholdsvis undersøgelser,
oprensning og drift af anlægget skønnes at beløbe sig til
ca. 10-20 mio. kr.
Status: Overvågning af forureningen viser, at forurenings
niveauet har været faldende i de etablerede boringer,
formentlig hovedsagelig som følge af oppumpning af
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forurenet grundvand i perioden 2001-2006. Oppump
ningen blev standset, fordi forureningskoncentrationen
i det oppumpede grundvand faldt kraftigt. Yderligere
undersøgelser af forureningens styrke og udbredelsen
vil være nødvendige i forhold til en pålidelig risikovurde
ring. Det var regionens plan at gennemføre afsluttende
undersøgelser i området i 2013 eller 2014. Helsingør
Kommune oplyste imidlertid på et møde i efteråret
2013, at indvindingen til Snekkersten vandværk vil
blive flyttet, så Fabriksvej 11-17 forventes at komme til
at ligge udenfor indvindingsoplandet. En oversigt over
indvindingsoplandenes beliggenhed (marts 2016) viser,
at lokaliteten ligger næsten 1 km fra oplandsgrænsen til
både Solbakkeværket og Snekkersten Vandværk. På den
baggrund er yderligere undersøgelse af forureningen på
lokaliteten udskudt til efter 2024.

219-00050 Hillerød Kommunes Losseplads
(Holmene) (G-OSD, OFV, 2018)

På Holmene losseplads er der deponeret dagrenovation
og industriaffald. Der er bl.a. deponeret flere tønder med
olie. Undersøgelser har vist, at det sekundære grund
vandsmagasin er påvirket med perkolat. Der er ikke fun
det forurening med oliekomponenter i grundvandet. Det
terrænnære grundvand og Pøle Å er påvirket af perkolat.
Region Hovedstaden holder løbende kontrol. Hvis det
viser sig, at tønderne lækker, kan fjernelse af forurenings
risikoen hurtigt overstige 10 mio. kr.
Status: Der er løbende kontrol af grundvandet i området.
Den seneste monitering er gennemført i 2018. Specielle
grundvandsforhold (artesisk) på noget af pladsen gør, at
der herfra ikke sker nedsivning af perkolat fra losseplad
sen til dybereliggende grundvand. En stor del af perkola
tet strømmer derfor ud i Pøle å. Efter at jordforurenings
loven pr. 1. januar 2014 har fået overfladevand med som
offentligt indsatsområde, er lokaliteten med i den pulje af
lokaliteter, hvor der skal foretages yderligere undersøgel
ser, da det vurderes, at forureningen kan udgøre en risiko
for Pøle Å. Den videre indsats i forhold til overfladevand
indgår i næste vandplanperiode i 2021-2027.

219-00119 Collstrop Træimprægnering
(OFV) – GENERATIONSFORURENING

På det tidligere Collstrop A/S har man imprægneret træ.
Denne aktivitet har forurenet jord og grundvand med
tungmetaller, chlorphenoler og tjærestoffer. Det skønnes,
at ca. 120.000 m3 jord er stærkt forurenet. Man har fjer
net flere jerntønder med imprægneringsslam og fjernet

sedi-menter med tungmetaller i grøftesystemet nær
grunden. Det er vurderet, at forureningen kan udgøre en
risiko for Esrum Sø og det målsatte vandløb Bramaholm
Bæk. Søsedimentet i Esrum Sø indeholder allerede
tungmetaller, som vurderes at stamme fra perioden,
hvor Collstropgrunden var i drift. Det tidligere driftsareal
må ikke bruges som rekreativt område eller til svampe
plukning, hvorfor det er indhegnet. Der er anvendt 8,1
mio. kr. på den hidtidige indsats. Skal forureningen
fjernes, kan det ifølge 20 år gamle beregninger og med
datidens metoder, koste op til 200-250 mio. kr.
Status: Region Hovedstaden har afsluttet de i 2008
opstartede aktiviteter:
1. Undersøgelse af eventuel forurening af overflade
jorden på en naturlegeplads, som er nabo til
Collstropgrunden. Undersøgelsen har vist at natur
legepladsen ikke er forureningspåvirket.
2. Der har været gennemført et overvågningsprogram
for arsen indholdet i overfladevandet fra de grøfter,
der afvander grunden til Esrum Sø. Undersøgelsens
resultat er, at der ikke tilledes arsen til Esrum Sø, idet
det eventuelle indhold af arsen i overfladevandet
bundfældes i grøfterne.
3. I 2009 blev der foretaget en gennemgang af alle
tidligere gennemførte forureningsundersøgelser. Det
blev vurderet, at det burde belyses med større sik
kerhed end hidtil, at der ikke sker transport af arsen
til Esrum Sø gennem det sekundære grundvands
magasin. Miljøstyrelsen fik derfor i 2010 gennemført
en supplerende undersøgelse af det sekundære
grundvandsmagasin. Undersøgelsen viste, at der
aktuelt ikke sker en transport af arsen til Esrum Sø via
det sekundære grundvandsmagasin. Undersøgelsen
konkluderer, at der vil gå op mod 500 år, før arsen
holdigt grundvand fra Collstropgrunden når Esrum Sø.
4. I forlængelse af Miljøstyrelsens undersøgelse iværk
satte Region Hovedstaden i 2016 en overvågning af
terrænnært grundvand, sekundært grundvand, over
fladevand og bundsediment fra grøfter og vandløb.
Moniteringen planlægges gennemført hvert 10. år.
Moniteringen i 2016 var inddelt i to faser. Den første
fase blev gennemført i foråret 2016 og den anden i
november 2016. Rapporten konkluderer, at resultat
af moniteringen ikke giver anledning til et ændret
risikobillede overfor grundvand og overfladevand set i
forhold til den tidligere vurdering.
Ud over moniteringen blev grøftesystemet øst for
Collstropgrunden kortlagt, for at fastlægge de mulige
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spredningsveje via overfladevand. Derudover er der
foretaget human- og øko-toksikologiske vurderinger
af arsen forureningen i vand og sediment i grøfter
øst for Collstropgrunden. Vurderingens konklusion
påpeger, at børns leg i området og deraf følgende
indtagelse af sediment og vand ikke forventes at ud
gøre en akut sundhedsmæssig risiko ved det målte
forureningsniveau.
De niveauer af arsen, der er påvist i vandprøver i tre
målepunkter i området øst-nordøst for Collstrop
grunden, er højere end det generelle økotoksiko
logiske vandkvalitetskrav for arsen. Der foreligger
således principielt en risiko for økotoksikologiske
effekter på vandlevende organismer i de undersøgte
grøfter, men om den reelt vil komme til udtryk lokalt
vil dels afhænge af, hvilke organismer der konkret er
til stede i vandmiljøet i området, og dels af, i hvor høj
grad disse organismer har formået at tilpasse sig de
herskende arsenniveauer. Med hensyn til sediment
findes der ikke noget kvalitetskriterie, som de påviste
koncentrationer kan holdes op imod. Foreliggende
laboratoriedata på undersøgte arter af vandlevende
sneg-le samt regnorme indikerer dog en risiko for, at
der kan forekomme effekter på sedimentlevende
organismer, i det mindste ved den højeste målte
arsenkoncentration. For højerestående dyr som
hunde vurderes det, at deres eksponering via indtag
af grøftevand vil være så begrænset, at risikoen for
toksiske effekter af arsen forbundet med at færdes i
området er ubetydelig.
5. Regionen har ultimo 2015 indgået en aftale med
grundejeren Naturstyrelsen om at stille grunden til
rådighed for rådgivere og forskningsinstitutioner, som
vil gennemføre udviklingsprojekter om undersøgelse
og oprydning af tungmetalforurenede grunde. Aftalen
gælder indtil videre i fem år. Primo 2016 har regionen
etableret testfaciliteter og infrastruktur på grunden,
som skal understøtte disse projekter. Regionen
forventer, at udviklingsprojekterne kan være med til
at udpege økonomisk overkommelige metoder til
oprensning eller immobilisering af tungmetaller på
denne og lignende lokaliteter.
I perioden 2015-17 er der indtil videre igangsat eller
planlagt syv udviklingsprojekter på lokaliteten:
• Elektrodialytisk rensning af CCA-forurenet jord (DTU
Byg og Orbicon)
• Elektrodialytisk rensning af slamaske fra Avedøre
(DTU Byg og Krüger)
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• Phytoekstraktion af tungmetaller (GEO og Outzen
pro)
• Kemisk vask af tungmetalforurenet jord (KU)
• Reductive stabilization of CCA metals (Geosyntec)
• Microbiological and Molecular Tools for Remediation
of Metal-Polluted sites (KU PhD projekt)
• Elektrodialytisk rensning af norsk havnesediment
(DTU Byg)
Den videre indsats i forhold til overfladevand indgår i
næste vandplanperiode i 2021-2027.

223-00091 Rungstedvej 19 (G-OSD, 2018)

På Rungstedvej 19 har der tidligere været renseri. De
hidtidige omkostninger til undersøgelser udgør 0,9 mio.
kr. Hidtidige omkostninger til projektering og etablering
udgør 14,2 mio. kr.
Status: Der er udført oprensning med injektion af SRD
i 2011. Efter at der er moniteret i forhold til restforure
ningen i fem år, blev der i 2018 udført afgravning af et
hot spot foran ejendommen. Der moniteres fortsat.

225-00150 Kyndbyværket (OFV)

Kyndbyværket har deponeret tjæreslam og flyveaske
på grunden. Jorden indeholder olie og PAH´er. Forure
ningen udgør ikke en risiko for drikkevandsindvindingen
i området. Der kan være forurening med klorerede
opløsningsmidler, da der har været maskinindustri på
grunden. Denne forurening kan udgøre en risiko i forhold
til Isefjord og Roskilde Fjord. Det vil koste mere end 10
mio. kr. at fjerne depotet. Da depotets størrelse imidler
tid ikke er kendt, er det vanskeligt at give et bedre bud
på økonomien.
Status: Risiko for Isefjord og Roskilde Fjord. Den videre
indsats i forhold til overfladevand indgår i næste vand
planperiode i 2021-2027.

227-00003 Møllevej 9, Nivå (G-OSD, 2018)

På Møllevej 9 har der været forskellige industrielle aktivite
ter bl.a. affedtning af metalemner fra en tidligere virksom
hed på ejendommen Kosan Tecknova. Der er fundet 2 hot
spot på ejendommen og der pågår stadig undersøgelser
da der antages at være flere hot spot med trichlorethylen.
Forureningen udgør en risiko for Nordvands indvindings
boringer, der er beliggende ca. 400 meter nedstrøms. De
hidtidige omkostninger til undersøgelser udgør 12,2 mio.
kr. Hidtidige omkostninger til projektering og etablering
udgør 17,4 mio. kr. Det forventes at de samlede udgifter til
oprensning er mindst 30 mio. kr.
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Status: Det ene hotspot er under oprensning, idet der
blev udført Jet-injektion af ZWI i 2014-2015. I 2015 er
der efter Jet-injektionen moniteret på grundvandet for at
følge effekten af ZWI-injektionen. Det forventes fortsat,
at der som minimum skal moniteres i seks år. Ejendom
men er endnu ikke færdigundersøgt, så undersøgelserne
på ejendommen fortsætter også i 2019.

229-00182 Vestergade 5, Skuldelev (G-OSD,
A, 2018) – GENERATIONSFORURENING

En tidligere metalvarefabrik har forårsaget en massiv
forurening i jord og grundvand omkring byens gadekær,
hvor utætte kloakker har bidraget yderligere til forure
ningsspredning. Der er indtil nu konstateret seks hot
spot (navngivet område I, II, III, IV, V og VII), hvor oprens
ning er gennemført og afsluttet i fire områder (område
I, III, IV og V). Forureningen har spredt sig til et sekun
dært grundvandsmagasin, og danner i dag en ca. 250
m lang forureningsfane under Skuldelev by. Forurening
fra grundvand kan afdampe og trænge ind i boliger via
utætheder i fundamenter og ved rørgennemføringer. Der
for har regionen gennemført indeklimamålinger over en
årrække og resultaterne viser, at indeklimaet i dag i langt
de fleste af boligerne i lokalområdet ikke er påvirket
af den underliggende grundvandsforurening. Afværge
indsatserne omkring gadekæret har over årene haft en
tydelig gunstig effekt, idet forureningsindholdet i det
sekundære grundvand er aftagende. Utætte kloakker har
tidligere medvirket til spredning af forureningsstofferne
til boliger i området, men dette er blevet afhjulpet i et
samarbejde mellem Frederikssund Forsyning og Region
Hovedstaden, der sammen har finansieret tætning af
lange kloakstrækninger i Skuldelev by. Regionen har
igennem en årrække med prøvetagning i kloakkerne
kontrolleret, at de fortsat er tætte. I tre boliger foregår
stadig indeklimamålinger, da der påvises lave indhold af
klorerede stoffer. Andre tre boliger er blevet indeklima
sikret ved ventilation under gulv. Der er tidligere udført
undersøgelser der viser, at forureningen ikke p.t. udgør
risiko for den nærliggende Koholm Mose.
Forureningen har også spredt sig til det dybe kalkmaga
sin, hvorfra Skuldelev Vandværk indvinder drikkevand.
Modelberegninger og intensiv overvågning af kalkmaga
sinet viser, at forureningen spredes i retning mod én af
Skuldelev Vandforsynings 3 indvindingsboringer. Regio
nen har etableret en ”sladderhanksboring” tæt på den
truede boring, og den er endnu ikke påvirket. Regionen
gennemfører intensiv vandprøvetagning fra boringerne i

området og analyseresultaterne sendes samtidig til Re
gion, Skuldelev Vandværk og Frederikssund Kommune.
I 2016 besluttede Regionsrådet at udskyde eventuel op
rensning under selve fabriksanlægget i Skuldelev (områ
de II) til efter 2024 med henvisning til Regionens strategi
om prioritering af forurenede grunde og målsætningen
om mest miljø for pengene. Der er indtil videre brugt
ca. 83,7 mio. kr. til sikring af grundvand og indeklima i
Skuldelev by. Såfremt regionen på et senere tidspunkt
prioriterer at afværge forureningen på fabriksgrunden,
for at reducere påvirkningen af vandindvindingen og af
hele grundvandsressourcen, er dette estimeret til et
beløb på optil 47 mio. kr. Regionsrådets beslutning om
at udskyde eventuel oprensning af område II har ikke
betydning for regionens igangværende aktiviteter i den
øvrige del af Skuldelev, der især har til formål at sikre
indeklimaet. Hvis det bliver nødvendigt at iværksætte
yderligere afværgeindsats omkring Gadekæret for at
undgå indeklimaudfordringer, vurderes prisen for dette
at være i omegnen af 10 mio. kr. Den samlede akkumule
rede udgift bliver derfor langt over 100 mio. kr.
Status: I 2018 har regionen fortsat overvågningen af
forureningen i Skuldelev. Der foregår dels overvågning
af forureningen i det sekundære grundvand, i kloakker
og af indeklimaet i tre boliger og dels en meget intensiv
overvågning af forureningen i det dybe kalkmagasin, der
spreder sig i retning mod én af Skuldelev Vandværks
forsyningsboringer. Regionen har afsluttet oprens-ning
en ved Gadekæret (EK BIO) og fjernet installationer og
boringer, som der ikke længere var behov for. Arealet
bliver retableret endelig i foråret 2019. Regionen har
også afsluttet retable-ring efter tidligere aktiviteter på
Vestergade 5.

233-00017 Steensbjerggård, losseplads
(G-OSD, 2018)

En ukontrolleret deponering og spild ved afbrænding af
plast- og kemikalieaffald har forurenet grundvandet med
opløsningsmidler. Flere private drikkevandsboringer er
lukket som følge af forureningen, og Hørup Kildeplads og
Sundbylille Vandværk er truede. Frederiksborg Amt har
igennem en årrække oppumpet forurenet grundvand, og
dette fortsættes de næste 30 år. Anlægget og de fore
løbige driftsomkostninger beløber sig til ca. 14,2 mio. kr.
Hertil kommer fortsatte årlige driftsomkostninger på ca.
0,3 mio. kr. (2017). Den samlede akkumulerede udgift
bliver derfor mindst 22 mio. kr.
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Status: Der sker aktiv oppumpning af grundvand, der
sikrer mod uacceptabel spredning af grundvandsfor
urening. Revurdering af afværgeanlægget er startet op i
2016 og er afsluttet i 2017. Revurderingen har mundet
ud i en ændret pumpestrategi. Afværgepumpingen i
boring A5 på den lille afbrændingsplads er indstillet og
der moniteres nu på den lille afbrændingsplads. Der er i
2018 etableret en ny afværgeboring til erstatning for en
gammel afværgeboring, som faldt sammen. Den øvrige
drift fortsætter i 2019.

235-00007 Frydensbergvej 29-31 (G-OSD,
2018)

På Frydensbergvej 29 er jord, poreluft og grundvand
forurenet med klorerede opløsningsmidler (PCE).
Forureningen er spredt over skel til Frydensbergvej
31. Forureningen stammer fra tidligere metalsliberi og
finmekanik/elektronikværksted (1972 – 1996) og er en
af flere forureninger i Stenløse Industriområde. Forure
ningen i jord og grundvand er afgrænset. Forureningen
ligger i indvindingsoplandet til Smedebakken Vandværk.
Regionens hidtidige omkostninger til undersøgelser
udgør 0,5 mio. kr. Hidtidige omkostninger til projektering
og etablering udgør 11,2 mio. kr. Det forventes at de
samlede udgifter til oprensning i forhold til hotspot og i
fane udgør mindst 13 mio. kr.
Status: I 2008/2009 er der gennemført oprensning på
ejendommene Frydensbergvej 29 og 31. Hovedkilden er
bortgravet til dybder af hhv. 5, 6 og 7 m u.t. Der er bort
kørt 4.500 tons forurenet jord fra ejendommen. Restfor
ureningen vurderes til ca. 40 kg PCE. Fra december 2009
er iværksat oxidation af restforureningen af klorerede
opløsningsmidler samt monitering. Som oxidationsmid
del anvendes kaliumpermanganat. Der er indtil juli 2013
gennemført 7 injektioner med hver 400 kg kalium
permanganat, i alt 2,8 ton. Injektionerne er foretaget i
december 2009, maj 2010, september 2010, august
2011, maj 2012, september 2012 samt juli 2013. Efter
juli 2013 blev injektionerne stillet i bero, men monitering
på grundvandet er fortsat. Formålet med moniterin-gen
er at følge effekten af den udførte opgravning samt den
efterfølgende behandling med kaliumpermanganat.
Der er udført monitering af grundvand i 2014, 2015
og 2016. Den hidtil gennemførte afværge (opgravning
og oxidation med kaliumpermanganat) har betydet en
midlertidig reduktion af forureningskoncentrationerne i
forureningsfanen med næsten en størrelsesorden i det
sekundære magasin, som dog efterfølgende (efter stop
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af injektionerne med kaliumpermanganat) især i 2015
igen er stigende. Restforureningen der blev efterladt i
gravefronter under grundvandsspejlet vurderes at være
nedbrudt, bortset fra forureningen i moræneleret, der
omgiver drænrørene under bunden af udgravningen,
hvor der ses tilbagediffusion til fyldmaterialet fra den
omgivne moræneler. Det må forventes, at der i de næste
mange år (minimum 20-30 år) vil kunne ses en påvirk
ning fra restforureningen i moræneleret. Det vurderes,
at den vertikale spredning fra det sekundære til det pri
mære magasin er ubetydelig. Ca. 400 meter nedstrøms
Frydensbergvej 29-31 og Stenløse Industriområde, på
Frydensbergvej 2, afværges på forureningsfanen fra
en anden forurening med klorerede opløsningsmidler
(TCE) fra Frydensbergvej 4-6. Siden 2006 har der været
pumpet forurenet grundvand fra et ca. 55 meter bredt
dræn placeret ca. 10 m u.t. på Frydensbergvej 2 ved Fre
derikssundsvej. Revurdering af Frydensbergvej 4-6 har
vist, at der skal afværges fra drænet i mange år (> 30 år).
Forureningsfanen fra Frydensbergvej 29-31 er ikke nået
til drænet, men fanen herfra og en række andre forure
ningsfaner (forureningslokaliteter) i Stenløse Industriom
råde vil med stor sandsynlighed blive fanget af drænet.
Forureningen fra Frydensbergvej 29-31 vil fremover blive
overvåget sammen med afværgen for Frydensbergvej
4-6. Tidligere anvendt Infiltrationsanlæg, ubenyttede
boringer mv. på Frydensbergvej 29-31 er sløjfet.

235-00114 Stenlillevej 21 (G-OSD, A, 2018)

Afgrænsende undersøgelser har vist, at et tidligere
renseri har forurenet jord, poreluft og grundvand med
klorerede opløsningsmidler (PCE). Forureningen udgør
en trussel mod grundvandsressourcen i området og
drikkevandsindvindingen ved Smedebakken Vandværk
og Værebro Kildeplads. Omkostninger til undersøgelser,
oprensning af forurening i hotspot og fane og evt. drift
af teknisk oprensningsanlæg til sikring af drikkevands
ressourcen forventes at blive mere end 10 mio. kr. Siden
2007 er der anvendt ca. 1,5 mio. kr. til undersøgelser og
3,0 mio. kr. til afværge i hotspot.
Status: Der er gennemført afgrænsende undersøgelser
i 2009, 2010 og 2011. Forureningen ved kilden og i
grundvandet er afgrænset. Forureningen udgør en uac
ceptabel risiko i forhold til grundvandet, men udgør ikke
en aktuel risiko mod det nærliggende vandværk eller i
forhold til boliganvendelsen. Bortgravning af forurening
ved kilde og reduktion af forurening i fane ved tilførsel af
bakterier og substrat er udpeget som de mest optima
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le afværgemetoder. Bortgravning af forureningen ved
kilden blev foretaget i 2012 og der blev etableret dræn
og boringer til monitering af restforureningen i grundvan
det og til brug ved evt. senere afværgeforanstaltning
overfor grundvandsforureningen i form af SRD eller ISCO.
Retablering efter afværgen blev afsluttet i 2013. Der er
foretaget monitering af forurening i grundvandet i 2014
og 2015. Ca. 250 meter nedstrøms Stenlillevej 21 og
Stenløse Industriområde, på Frydensbergvej 2, afvær
ges på forureningsfanen fra en anden forurening med
klorerede opløsningsmidler (TCE) fra Frydensbergvej 4-6.
Siden 2006 har der været pumpet forurenet grundvand
fra et ca. 55 meter bredt dræn placeret ca. 10 m u.t. på
Frydensbergvej 2 ved Frederikssundsvej. Revurdering
af Frydensbergvej 4-6 har vist, at der skal afværges fra
drænet i mange år (> 30 år). Forureningsfanen fra Sten
lillevej 21 er ikke nået til drænet, men fanen herfra og en
række andre forureningsfaner (fra forureningslokaliteter)
i Stenløse Industriområde vil med stor sandsynlighed
blive fanget af drænet. Forureningen fra Stenlillevej 21
vil fremover blive overvåget sammen med afværgen for
Frydensbergvej 4-6. Tidligere anvendt Infiltrationsanlæg,
ubenyttede boringer mv. på Stenlillevej 21 er sløjfet.

235-00179 Engvej 20 (G-OSD, 2018)

Et tidligere autoværksted med autolakering beliggende
på Engvej 20 har ført til forurening i jord og grundvand
med klorerede opløsningsmidler og i mindre omfang
oliekomponenter. Det er estimeret, at jorden er forurenet
med ca. 140 kg klorerede opløsningsmidler, der udgør en
risiko for områdets grundvandsressource og drikke
vandsindvinding. Der er over en årrække gennem-ført
undersøgelser af forureningen og en afværgeløsning blev
projekteret og gennemført i 2016-2017. De forurenende
aktiviteter havde haft til huse i en værkstedsbygning,
som det var nødvendigt at fjerne for at kunne komme til
forureningen. Der blev udført en stor grundvandssænk
ning, hvorefter forurenet jord blev bortgravet til ca. 8
meters dybde. Efter udgravningen var genopfyldt med
uforurenede materialer, blev der opført en bygning ma
gen til den, der blev fjernet. De hidtidige omkostninger til
undersøgelser udgør 1,0 mio. kr. Hidtidige omkostninger
til projektering og etablering udgør 17,0 mio. kr. Det
forventes at de samlede udgifter til undersøgelser og
oprensning af forureningen udgør ca. 18 mio. kr.
Status: Grundvandet moniteres i foreløbig en 5-årig
periode for at overvåge effekten af de ud-førte afværge
foranstaltninger.

235-00289 Ravnsbjergvej 1 og 235-00005
Ravnsbjergvej 8, Stenløse, Danish Aero
technology Sys-tems A/S (G-OSD, 2018)

På grunden har man tidligere produceret ammunition og
forarbejdet metaldele til fly. Undersøgelser har vist, at
grundvandet er kraftigt forurenet med klorerede opløs
ningsmidler. Grundvandsforureningen er endnu ikke helt
afgrænset, men er konstateret i hele sandmagasinets
dybde ned til kalken ca. 60 m u.t. Grunden ligger i OSD på
yderkanten af indvindingsoplandet til Værebro Kilde
plads og truer dermed HOFORs indvindingsboringer her.
Region Hovedstaden er i gang med yderligere undersø
gelser med henblik på at vurdere omfanget af de nødven
dige oprensningstiltag overfor grundvandsforureningen.
Den store udbredelse i dybden vanskeliggør oprensning.
Det skønnes, at undersøgelser, oprensning samt drift af
teknisk oprensningsanlæg vil beløbe sig til langt over 10
mio. kr. Der er siden 2007 anvendt ca. 17,6 mio. kr. på
undersøgelser, projekteringsforberedende tiltag, bort
gravning af hot spot, etablering og drift af vacuumventi
lation under kildeområdet på Ravnsbjergvej 1.
Der er udført en lang række undersøgelser, der bl.a.
omfatter screening og prøvegravninger i udbredte
omkringliggende mark- og skovarealer, herunder indenfor
et ca. 60.000 m² stort tidligere råstofgraveområde til
lokalisering af potentielt nedgravede tønder og hot spot
områder, komplicerede undersøgelser i en nuværende
virksomheds produktionsbygninger, undersøgel-ser
ved en række øvrige bygninger, hvor der potentielt kan
være kildeområder og dybe boringer til kalkmagasinet
60 m u.t. Undersøgelserne viser, at der findes flere
hot spot områder og at forureningen med klorerede
opløsningsmidler har nået kalkmagasinet. Der er udført
grundvandsmodellering, som viser, at der på sigt er
risiko for spredning til Værebro Kildeplads 3 km syd for
lokaliteten.
Status: Der er i 2011 udført en række supplerende
undersøgelsesaktiviteter. På Ravnsbjergvej 1 er der dels
foretaget nærmere afgrænsning af forureningsomfanget
i den umættede zone og udført tests til dimensionering
af oprensningen. På Ravnsbjergvej 8 er der gennemført
undersøgelser til fastlæggelse af spredningsraten/
fluxen i grundvandet til nærmere vurdering af risici for
nedstrøms indvindinger samt til vurdering af behov for
kildeoprensning. Kildeoprensning på Ravnsbjergvej 8
vanskeliggøres af beliggenheden under en produktions
virksomhed i drift. Hotspot i kildeområdet på Ravns
bjergvej 1 blev bortgravet i 2012 kombineret med
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vakuumventilation. Undersøgelser vedr. grundvands
forureningens omfang og vurdering af oprensnings
muligheder fortsættes. Dette arbejde vanskeliggøres af
fanens arealmæssige og store dybdemæssige udbred
else. Fanen fra Ravnsbjergvej 1 er i 2014 afgrænset i
sydlig retning og der er udarbejdet skitseprojekt med
vurdering af afværgeløsninger for grundvandsforure
ningen. Der udarbejdes et detailprojekt med henblik på
håndteringen af grundvandsforureningen. Vakuumventi
lationen til fjernelse af forurening i det umættede sand
lag under kildeområdet på Ravnsbjergvej 1 har været
i drift siden etableringen i 2012. Anlægget forventes
at skulle være i fortsat drift i de kommende år. Der er i
2016 igangsat revurdering af ventilationsanlægget og
på baggrund af rapporten er driften justeret i 2017 til et
reduceret antal aktive ventilationsboringer med forven
tet drift nogle år endnu. Der er i 2016 endvidere udført
en omfattende moniteringsrunde på grundvandet for
en fornyet status over grundvandsforureningen og vur
dering af nedbrydningspotentiale. Rapporten fra foråret
2017 indikerer begrænset nedbrydning og en uændret
forureningssituation. Ventilationsanlægget blev i 2017
reduceret fra aktiv ventilation på ti boringer til aktiv ven
tilering på to boringer. Der blev i 2018 igangsat detailpro
jektering af afværgepumpning overfor grundvandsforure
ningen på Ravnsbjergvej 1 og Ravnsbjergvej 8.
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237-00050 Udlejrevej (G-OSD)

Anlægget på Udlejrevej fjerner forurening fra grundvan
det, der stammer fra et pelsberederi fra ca. 1950–1975.
Jord, poreluft og grundvand er forurenede med klorerede
opløsningsmidler. Mange drikkevandsboringer er lukkede
på grund af forureningen. De hidtidige omkostninger
til undersøgelser, teknisk oprensningsanlæg, drift og
overvågning beløber sig til ca. 22,2 mio. kr. Oprensningen
er afsluttet.
Status: Oprensningen er afsluttet. Der er efterfølgende i
en 5 års periode moniteret i forhold til grundvandet. På
baggrund af moniteringsresultaterne er moniteringen
indstillet. Kommune og vandværk har ikke ønsket at
overtage boringerne, så regionen har i 2016 fået sløjfet
anlægget og boringerne. Det er i forbindelse med ind
stilling af moniteringen vurderet, at restforureningen ikke
udgør en risiko for eksisterende vandindvinding i områ
det. Der er ikke data nok til at udføre en risikovurdering
i forhold til grundvandsressourcen. Lokaliteten er derfor
prioriteret til supplerende grundvandsundersøgelser.
Lokaliteten er i november 2016 risikovurderet i forhold
til overfladevand, og det vurderes, at der ikke er risiko
over for overfladevand. Lokaliteten er ikke kommet med
på den fælles regionale oversigt over store forureninger
(2018).
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Andre forureninger
Der findes ud over ovennævnte 65 lokaliteter en række
sammenhængende områder med flere uafhængige
punktkilder og områder med diffus forurening, som vil
belaste budgetterne med mere end 10 mio. kr. pr. om
råde. Disse er ikke medtaget på listen, da de ikke ligger
inden for definitionen ”store” forureninger. Neden for
beskrives tre af disse områder.

Birkerød Vandforsyning (G-OSD, 2018)

En række forureningssager i Birkerød Industrikvarter viser
at jord og det primære grundvandsmagasin er forurenet
med enten klorerede opløsningsmidler eller krom. Alle
virksomheder har håndteret affedtningsmidler eller
tungmetaller. Koncentrationen af klorerede opløsnings
midler i grundvandet på flere grundene ligger mellem 1-6
mg/l. Ingen af forureningsfanerne er afgrænsede. For at
fjerne risikoen over for vandværket, vil en oprensning og
efterfølgende drift af de mange forureninger beløbe sig
til mere end 30 mio. kr.
Status: Hele området moniteres, og på flere grunde gen
nemføres afgrænsende undersøgelser af forureningen i
jord, vand og poreluft, med henblik på vurdering af risiko
og valg af oprensningsmetode. I de seneste år er der
gennemført flere kildeoprensninger. I 2013 er der med
udgangspunkt i oplandet til Birkerød Vandforsyning ned
sat en arbejdsgruppe, som er kommet med et forslag til
arbejdsmetode for en oplandsbaseret tilgang til under
søgelse og afværge i forhold til indvindingsoplande med
mange store forureningskilder til forskel for at angribe
hver forureningskilde en ad gangen i prioriteret rækkeføl
ge. Der er i 2014 påbegyndt afgrænsende undersøgelser
på en lang række forurenede lokaliteter i indvindingsop
landet til Birkerød Vandforsynings indvindingsboringer.
Der er også i 2014 gennemført en moniteringsrunde i
moniteringsboringerne omkring Toftebakken. Det er sket
ud fra et ønske om at få undersøgt alle kendte forure
ninger med klorerede opløsningsmidler i dette indvin
dingsopland. Når der så er etableret overblik over alle de
kendte forureningsfaner, som udgør en risiko for vand
indvindingen, kan der laves en samlet, hensigtsmæssig
strategi for afværgetiltag i forhold til forureningsfanerne.
Det er forventningen at denne fremgangsmåde vil gøre
at indsatsen sker, hvor den giver størst effekt for færrest
ressourcer. Undersøgelser er forsat i gang på enkelte
lokaliteter og færdiggøres i 2017. Endvidere opstilles
der i 2016-2018 en grundvandsmodel for Birkerød
indvindingsop-land til modellering af faneudvikling og
planlægning af en koordineret afværgeindsats i oplandet,

herunder særligt i Birkerød Industrikvarter, hvor der er
flere lokaliteter, der hver især påvirker grundvandet
med klorerede opløsningsmidler i niveauet 1-10 mg/l.
Derudover er der en MTBE-forurening, som skal vurderes
nærmere mht. risiko og monitering eller afværge. På
baggrund af undersøgelserne og modelleringen udpeges
de lokaliteter, der skal videreføres til regionens afværge
indsats, som forventes gennemført i 2019. Der er primo
2018 igangsat en fornyet gennemgang af udvalgte loka
liteter i industrikvarteret til vurdering af potentieller kilder
til PCE-forureningen, som trækkes til regionens ventila
tionsanlæg på Klintehøj Vænge 16, og som kommer fra
ukendt kilde. Der udføres i 2018-2019 indledende og
afgrænsende undersøgelser på relevante lokaliteter. Det
er på baggrund af grundvandsmodellen i 2018 vurderet,
at de tre største bidragsydere i industrikvarteret i den
vestlige del af Birkerød, mht. forurening med klorerede
opløsningsmidler i grundvandet og potentiel trussel mod
Birkerød Vandforsyning, er Bregnerødvej 94, Klintehøj
Vænge 16 og Pilehøj Vænge 8-10. Der er tidligere udført
termisk oprensning i umættet zone på Bregnerødvej
94 og Pilehøj Vænge 8-10, og der pågår ventilation på
Pilehøj Vænge 8-10 og Klintehøj Vænge 16. Der udføres
i 2019 et samlet skitseprojekt til vurdering og koordine
ring af afværgeløsninger overfor grundvandet på de tre
lokaliteter. Afværgeindsats overfor grundvandet forven
tes udført i 2019-2020. For den østlige del af Birkerød
er den største bidragsyder til forurening af grundvandet
med klorerede opløsningsmidler Toftebakken 5-9 (20500024 Maskinfabrikken Vertex og 205-00086 Metro og
Nordisk Emalieværk). Denne forure-ning håndteres ved
den igangværende afværgepumpning, som har været
i gang i mere end 10 år. Afværgepumpningen påvirker
potentialebilledet i området og vurderes at medvirke til
at forurening fra andre nærliggende lokaliteter (Hoved
gaden 47, Nobis Mølle og Toftebakken 2A-2B) ikke
spredes mod Birkerød Vandforsynings indvindings
boringer. I den nordlige del af Birkerød ligger der en større
MTBE-fane med en nordlig spredningsretning mod enten
enten Birkerød eller Sandholm Kildeplads eller Sjælsø jf.
grundvandsmodellen. Der er i 2018 udført en suppler
ende moniteringsrunde og der udarbejdes i 2019 et
afværgeprogram med vurdering af forskellige afvær
ge-og moniteringsstrategier overfor MTBE-fanen. Der
udarbejdes endvidere et samlet moniteringsprogram for
Birkerød oplandet.
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Farum Vandværk (G-OSD)

Undersøgelser har vist, at flere forureningsfaner med
klorerede opløsningsmidler er på vej mod Farum Vand
værk. Der er opsporet mindst tre mulige forurenings
kilder. En samlet oprensning af forureningen med
fjernelse af hotspot områder, oppumpning af grundvand
med efterfølgende drift på mindst 10 år, vil koste ca. 15
mio. kr.
Status: Grundvandet nedstrøms industriområdet moni
teres. Der er gennemført flere mindre V2-undersøgelser.
På flere ejendomme gennemføres afgrænsende under
søgelser af forureningen i jord, vand og poreluft, med
henblik på vurdering af risiko og valg af oprensnings
metode.

Lokalitet 161-00031 Diffus forurening fra
Bergsøe-grunden på nabogrunde (boliger) (A)
Ovennævnte virksomhed har givet anledning til en diffus
forurening af en række nabogrunde.
Grundene er forurenede med bly og cadmium, der udgør
en trussel mod arealanvendelsen. Hidtil er 18 parcel
husgrunde undersøgt og V2-kortlagt. Det vurderes dog,
at væsentligt flere grunde er forurenede i tilsvarende
grad. Oprensning af forureningerne vurderes at koste i
gennemsnit 0,6 mio. kr. pr. grund.
Status: Glostrup Kommune har udskiftet overjord i
børneinstitutionerne i det berørte område. Københavns
Amt har gennemført kortlægningsundersøgelser og
detaljerede undersøgelser iht. Værditabsordningen.
Fremover gennemføres detaljerede undersøgelser og
oprensning iht. regionens prioritering samt detaljerede
undersøgelser og oprensning iht. Værditabsordningen
i den takt, der bevilges midler til lokaliteter optaget på
ventelisten.
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Bilag 4
Oversigt over Region Hovedstadens udviklingsprojekter i 2018

Udviklingsprojekter i forhold til undersøgelse af forurening
Risikokoncept i moræneler

Region Hovedstaden har sammen med DTU et 3-årigt projekt, der har til formål at forbedre
risikovurdering af forurening ud af moræneler. Projektet omfatter både udvikling/afprøvning af forskellige målemetoder, samt implementering af disse i et samlet koncept.

Differentiering af indeklimabidrag

Forureningsindhold i indeklimaet kan stamme fra både jordforurening under bygningen
samt fra interne kilder – fx brændeovne, renset tøj osv. Da det kun er regionernes opgave
at håndtere forurening, der stammer fra jordforurening (jf. Jordforureningsloven), er det
væsentligt at kunne adskille de forskellige bidrag til indeklimaforurening. De seneste års
udvikling af højt specialiserede kemiske analyser har banet vejen for at dette kan blive en
mulighed. Projektet udføres i samarbejde med KU, Eurofins og DMR.

Geostatistik

På mange forureningssager udtages et meget stort antal jordprøver, der analyseres for
forureningsindhold. Der er gennemført et projekt, der har undersøgt hvordan disse store
datamængder kan anvendes bedst muligt ved hjælp af geostatistik. Både med det formål
at målrette evt. yderligere undersøgelser bedst muligt, men også at designe afværgeløsninger med mest valuta for pengene. Formålet er endvidere at gøre geostatistik mere anvendt
i branchen ved at belyse fordele og faldgruber.

Borehulsgeoradar

Projektet har til formål at undersøge hvorvidt borehulsgeoradar kan bruges til at bestemme
geologi mellem boringer i de øvre kvartære lag, med henblik på at vurdere spredningsveje
for forurening. Projektets målsætning er at skabe en lettilgængelig metode både i forhold til
indsamling og tolkning af data.

Sammenhæng mellem grundvand
og indeklima

Regionen arbejder i dette projekt sammen med Orbicon på at undersøge sammenhænge
mellem terrænnær grundvandsbåren forureninger og den teoretiske indeklimarisiko man
får hvis man beregningsmæssigt bygger en bolig ovenpå forureningen. Projektet tager
udgangspunkt i de parametre der kan have betydning for fugacitetsberegningen (i JAGG) fra
grundvandet til poreluft ved ligevægt og hvilke faktorer der er styrende (fx vandindholdet i
jorden). Projektet er delfinansiering af Miljøstyrelsens udvikling- og teknologipulje.

Forureningstransport i
sandmagasiner

Regionen og vores rådgivere har observeret (og været overrasket af) stærkt dykkende forureningsfaner, på en del af vores forureningssager. Dette projekt har til formål at forbedre
den konceptuelle forståelse af forureningstransport i dybe sandmagasiner, og finde ud
af hvilke parametre der er/kan være styrende for at en forureningsfane dykker. En bedre
forståelse vil på sigt forbedre undersøgelsesstrategierne, dokumentationen og risikovurderingen i regionens forureningsundersøgelser. Projektet udføres i samarbejde med Orbicon
og er delfinansiering af Miljøstyrelsens udvikling- og teknologipulje.

Luftskifte

Luftskifte projektet er et interregionalt projekt med deltager fra alle fem regionener og i
samarbejde med DMR. Formålet med projektet er at teste en metode til luftskiftemålinger
på to testlokaliteter, og vurdere om (og hvordan) luftskiftemålinger bør/kan inddrages i
risikovurdering af forureningspåvirkning af indeklimaet i boliger. Ud over testdelen udføres
også JAGG-screening af luftskiftets betydning ifm. risikovurderinger for indeklimaet samt
en juridisk vurdering (advokat bistand fra Bech Bruun) i forhold til hvordan regionen kan
administrerer krav om luftskifte i forhold til gældende lovgivning.
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Udviklingsprojekter i forhold til oprensning

Forureningshund til opsporing af
indtrængningsveje i bygninger

Brugen af en forureningshund til afsøgning i bygninger, kan hjælpe til at udpege indtrængningsveje i forbindelse med undersøgelser. Det kan være undersøgelser som bygnings
gennemgang, indeklimaundersøgelser eller ifbm. med test af afværgemetoders effektivitet.
Ved at anvende en hund vurderes det, at indtrængningsveje hurtigere kan lokaliseres og
øvrige undersøgelser og tiltag kan optimeres og målrettes, så der opnås mere effektive
indsatser.
Udbyttet af projektet vil være en demonstration af metodens generelle anvendelighed herunder fordele og begrænsninger samt en vurdering af i hvilke undersøgelsessammenhæng
metoden anses for at være mest velegnet.

Tæring af tønder

Der er udført et teoretisk studie af hvor hurtigt metaltønder gennemtæres efter nedgravning i jord. Både metaltøndernes forskellige materialer, de forskellige kemiske forhold samt
de forskellige tæringsmekanismer er vurderet.

I forbindelse med myndighedernes sagsbehandling af ændret arealanvendelse efter §8
i jordforureningsloven, hvor eksisterende erhvervsbygninger indrettes til boliger, er det
usikkert i hvor stor grad den underliggende forurening kan påvirke indeklimaet via direkte
spredningsveje gennem de eksisterende fundamenter, hulmure, kloakker mv.
Forurenede bygningsdele og
spredningsveje i Innovationsgaragen Formålet med projektet er at belyse uvishederne i den konceptuelle forståelse for de
forskellige relative bidrag til indeklimaet i en typisk ældre erhvervsbygning på en forurenet
grund. Derudover en vurdering af om en undertryksløsning under bygningen kan afskære
forureningsbidraget som kommer fra de forskellige spredningsveje.

Udviklingsprojekter i forhold til oprensning/afværge af forurening

Hållbar soilmixing

Udviklingsprojektet Hållbar Soil Mixing vil udvikle en klimavenlig metode, som bruger
20-30% mindre energi end traditionelle metoder. Et kæmpe piskeris blander jernpartikler i
jorden, som bryder forureningen ned til mindre og ufarlige dele. Men opblandingen svækker
jordens bæreevne, så man er nødt til også at tilsætte eksempelvis cement.
I Sverige har man stor erfaring med at stabilisere blød jord, så man kan bygge på den mens
man i Danmark har stor ekspertise i oprensning af jordforurening.
Vi kombinerer derfor vores styrker og udvikler sammen en grønnere oprensning af jorden,
som man efterfølgende kan bygge på, mens vi sikrer grundvandet.
Hållbar Soil Mixing er det første samarbejdsprojekt om jordforurening mellem danske og
svenske myndigheder.

Cryorem

In situ afværge i moræneler er en stor udfordring. Ny forskning har vist, at frysning af jord
kan stimulere såkaldt ”cryo-suction”, hvormed man kan transportere reaktanter hurtigt
gennem moræneler. Der er iværksat et ambitiøst 4-årigt projekt omfattende laboratorieforsøg, feltforsøg, modellering og forretningsudvikling. Projektpartnere er GEUS, Orbicon,
Geo, Frisesdahl og Region Hovedstaden, som alle bidrager økonomisk. Endvidere er en
Innovationsfond Danmark en væsentlig finansiel bidragsyder.
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Udviklingsprojekter i forhold til oprensning/afværge af forurening
Faneoprensning med Plumestop og
SRD

Afværge af forureningsfaner bliver en stigende udfordring de kommende år, og det er hverken økonomisk eller bæredygtigt at bruge afværgepumpning på alle sager. Der afprøves
en amerikansk udviklet teknologi baseret på en kombination af sorption og stimuleret
reduktiv deklorering på en forurenet lokalitet.

Metal-Aid

Metal-Aid er et 3 årigt EU finansieret projekt under Marie Curie programmet, med henblik på at uddanne 14 ph.d. studerende. Projektets omdrejningspunkt er udnyttelse af
metaloxider til forureningsoprensning i en række forskellige situationer. En af de ph.d.
studerende er ansat i Region Hovedstaden. Projektet ledes af KU, og der er en lang række
forsknings- og industripartnere med fra flere andre EU lande.

Afværge med elektrokinetik

De senere år er der gennemført – bl.a. i Region Hovedstaden – flere laboratorietests og pilotoprensninger baseret på elektrokinetik. Projekterne har været delvist succesfulde, men
da der er tale om en meget kompliceret teknik, er der stadig en del problemstillinger, der
ikke er forstået til bunds. Der er gennemført et studie, der samler op på de opnåede erfar
inger, samt vurderer metodernes fordele/svagheder, herunder konkurrencesituationen til
andre teknikker

Rensning af afværgevand

Region Hovedstaden har 75 igangværende anlæg, der oppumper forurenet vand og renser
det med aktivt kul. Men omkostningen til rensning af afværgevand kan være høj, og især
for nogle stoffer, sker der hurtigt gennembrud i det aktive kul. Derfor er der igangsat nogle
projekter med det formål at optimere rensningen i afværgeanlæg, enten ved optimering af
eksisterende systemer (f.eks. ved stimulering af biologisk omsætning i sand- og kulfiltre)
eller ved brug af alternative teknikker, såsom membranfiltrering og kraftig oxidation.

Elektrokemisk zone

Erhvervs-phd-projekt om udvikling af en metode til in situ oprensning af forurenet
grundvand ved hjælp af elektrokemi, som alternativ til afværgepumpning. Ved hjælp af
elektroder etableres en elektrokemisk zone i grundvandsmagasinet, som kan nedbryde
klorerede opløsningsmidler. Fokus er på intelligent anvendelse og kombination af forskellige elektrokemiske processer for at optimere abiotisk og biotisk nedbrydning. Der udføres
eksperimentelt arbejde både i 1D (en kolonne) og 2D (en forseglet sandkasse)

ATES og oprensning

Region Hovedstaden har iværksat et projekt vedrørende kombinering af ATES (Aquifer
Thermal Energy Storage) og SRD (Stimuleret reduktiv deklorering). Der er dels lavet et
litteraturstudie og et pilotprojekt. Teorien er at den forøgede opblanding og det forøgede
grundvandsflow, samt varmeafgivelsen til grundvand i forbindelse med ATES-anlæg kan
benyttes til at accelerere den reduktive deklorering og dermed oprensning af forurenede
grunde i Danmark.

Faneoprensning med ZVI

Afværge af forureningsfaner bliver en stigende udfordring de kommende år, og det er hverken økonomisk eller bæredygtigt at bruge afværgepumpning på alle sager. Der afprøves
en teknologi med en reaktiv barriere med ZVI (zero valent iron) på en forurenet lokalitet.
Laboratorieforsøg bruges til at bestemme hvilken type ZVI der er bedst egnet på lokalitet
en, og om der skal suppleres med SRD. Diverse injektionsmetoder bliver testet i forhold til
den aktuelle geologi.
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Punkt nr. 23 - Beslutning om hvilke områder, der skal arbejdes videre med, og
områder der ikke skal arbejdes videre med, som forslag til nye grave- og
interesseområder hen mod Råstofplan 2020
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Procesplan for Råstofplan 2020
21.
august
2018

•Regionsrådets beslutning om:
•Råstofplanen skal revideres
•Godkendelse af indkaldelse af idéer og forslag med debatoplæg

22.
august - • Offentlig høring af indkaldelse af idéer og forslag med debatoplæg
17.
oktober
2018
•Miljø- og klimaudvalget
23. april • Orienteringssag: udsendelse af miljøgennemgange af forslag til nye eller udvidede
graveområder
2019
• 6 ugers partshøring af miljøgennemgange af forslag til nye graveområder, samt af forslag til
interesseområder (lovkrav er 4 uger)
24. april • 8. maj - 29. maj borgermøder med orientering om processen om råstofplanen og præsentation af forslag
- 6. juni
til nye graveområder, forslag til nye interesseområder og forslag til eksisterende områder, der kan tages
2019
ud af råstofplanen

27.
august
2019

•MKU beslutning om indstilling til RR om hvilke områder, der videreføres i udarbejdelsen af forslag til
Råstofplan 2020

24.
•RR beslutning om hvilke områder, der videreføres i udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2020
Septemb
er 2019
•Miljø og klimaudvalget samt regionsrådet
•Beslutning om 8 ugers høring af forslag til Råstofplan 2020 og af miljøvurderingen af planen
2. kvartal •Beslutning om hvilke grave- og interesseområder, der skal være del af forslag til Råstofplan 2020 og
2020
hvilke eksisterende områder, der foreslåes taget ud af råstofplanen
• 8 ugers offentlig høring af forslag til Råstofplan 2020 og af forslag til miljøvurdering af planen
2. kvartal • Borgermøder de steder, hvor der stilles forslag om nye grave- eller interesseområder
2020

3. kvartal
2020

3. kvartal
2020

•Miljø- og klimaudvalget samt regionsrådet
•Endelig vedtagelse af Råstofplan 2020 med miljøvurdering

•Klageperiode på 4 uger efter planens vedtagelse
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Bilag 4: Grave- og Interesseområder, som administrationen anbefaler, der ikke arbejdes
videre med samt genoptagelse af forslag til nyt graveområde ved Vindekilde
Forslag til graveområde ved Dronningmølle i Gribskov Kommune
Det er godtgjort, at der er en erhvervsmæssig interessant ressource af god kvalitet i det
foreslåede område. I følge regionens råstofressource-modellering befinder den væsentligste
ressource sig i det foreslåede område og nord herfor. I den sydlige del af interesseområdet er
indikationen for en råstofressource af god kvalitet væsentligt ringere. Der vurderes ikke at være
mulighed for at opstille tilstrækkelige afværgeforanstaltninger til at imødegå påvirkningen af de
væsentlige kulturhistoriske og landskabelige værdier ved råstofindvinding i det foreslåede
graveområde. Det er derfor regionens vurdering, at området ikke kan indgå i det kommende
forslag til Råstofplan 2020. Administrationen vurderer desuden, at de samme forhold gør sig
gældende særligt i den nordlige del af interesseområdet. Dette, sammenholdt med at
råstofressourcen ikke vurderes at have samme kvalitet i den sydlige del af interesseområdet
betyder, at administrationen anbefaler, at både graveområdet og interesseområdet ikke
medtages i den kommende Råstofplan 2020.
Delområde af forslag til graveområde ved Bonderup i Frederikssund Kommune
Matr.nr. 1a og 1q Bonderup, Frederikssund Jorder kan efter administrationens vurdering ikke
udlægges til graveområde. De fredede gravhøje og kortlagte jordforureninger samt
Vejdirektoratets arealinteresser angående Frederikssundsvejen medfører væsentlige
begrænsninger i muligheden for at indvinde råstoffer.
Forslag til graveområde ved Græse Bakkeby i Frederikssund Kommune
Det er administrationens vurdering, at arealet ikke kan indgå som nyt graveområde i forslag til
Råstofplan 2020, idet det er tydeligt, at der vil ske væsentlig påvirkning af den landskabelige
værdi, som der ikke kan opstilles tilfredsstillende afværgeforanstaltninger imod.
Delområde af forslag til graveområde ved Rørbæk i Frederikssund Kommune
Lodsejer har foreslået udpegning af område på matr.nr. 4b St. Rørbæk By, Snostrup, som
strækker sig ind i et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO-området) til en boring, hvorfra der
indvindes drikkevand til almene vandforsyning. Denne udpegning kan ikke ske, idet Region
Hovedstaden har besluttet ikke at lægge nye graveområder ud i udpegede BNBO-områder.
Forslag til interesseområder ved Uvelse i Hillerød Kommune og Store Fælled i Fredensborg
Kommune
Regionen har fået en forbedret model til at lokalisere mulige råstofressourcer (fase 1
kortlægning), som har givet forbedret datagrundlag bl.a. om forslagene til interesseområder
Uvelse og Store Fælled. Denne model indikerer, at råstofressourcen i disse to forslag ikke er
erhvervsmæssigt interessant.
Del af forslag til interesseområde ved Bregnerød, Furesø Kommune
På baggrund af ny viden om ressourcen sammenholdt med regionens praksis i tilladelser vedr.
afstandskrav, hældninger på graveskrænter m.v., er det administrationens indstilling, at
delområdet syd for Høveltevej/Gammel Høveltevej ikke udlægges som interesseområde.
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Genoptagelse af forslag til nyt graveområde ved Vindekilde, Egedal Kommune
Genfremsendelse af forslag til graveområde
HCS A/S Transport & Spedition har i forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag fremsendt
forslag til graveområde ved Vindekilde. Dokumentationen for råstofressourcen i og den
geografiske afgrænsning af det fremsendte forslag til Råstofplan 2020 er identisk med et forslag
til nyt graveområde, der blev fremsendt til Råstofplan 2016.
Der er til forslaget vedhæftet et nyt forslag til en vejomlægning. HCS A/S anfører, at trafikken
på denne vis vil kunne ledes bort fra beboelserne på Skovvangsvejs nordlige del og frem til det
overordnede vejnet igennem rundkørslen syd for Ganløse, og endvidere at der etableres en
stillevej og et legeområde i tilknytning til beboelserne på Skovvangsvej, således at børn ikke har
adgang direkte til vejnettet. Det er HCS's vurdering, at vejadgangen med denne omlægning er
væsentlig forbedret.
Sagens behandling i regionsrådet i forbindelse med vedtagelse af Råstofplan 2016
Baggrunden for, at regionsrådet i marts 2017 besluttede at fjerne Vindekilde som forslag til nyt
graveområde i forbindelse med udsendelse af forslag til Råstofplan 2020, var bekymringer
vedrørende støvgener grundet et relativt højt siltindhold i råstofressourcen, og om
råstofressourcens mængde og kvalitet ville stå mål med den samlede miljøpåvirkning, der
uvægerligt ville følge af råstofindvinding det pågældende sted.
Administrationens vurdering i partshøringsbrevet
Administrationen har foretaget en vurdering af det indsendte forslag og fremsendt denne
vurdering i partshøring hos HCS A/S. Administrationen anfører, at der ikke vurderes at være nye
oplysninger, der kan begrunde en genoptagelse af sagen. Både afgrænsningen af det foreslåede
graveområde og dokumentationen for råstofressourcen er identisk med det tidligere fremsendte
forslag. Fremsendelse af forslag til nyt vejtracé udgør ikke væsentlige nye oplysninger, idet det
allerede på baggrund af miljøscreeningen af forslaget i 2016 blev konkluderet, at der skulle
opstilles en forudsætning om, at tilkørsel til et eventuelt nyt graveområde skulle planlægges på
en sådan måde, at de væsentligste påvirkninger/belastninger fra trafikken kunne reduceres for
de omboende. Forslaget blev ikke forkastet på grund af trafikbelastningen for lokalområdet, idet
det blev vurderet, at der ikke er risiko for en væsentlig miljøpåvirkning. Administrationens
partshøringsbrev til HCS A/S vedlægges som bilag 5.
Høringssvar
HCS A/S har fremsendt et høringssvar, hvor firmaet gør gældende, at der foreligger nye
oplysninger af væsentlig betydning, idet de ikke er enige i regionens vurdering af, at der ikke er
mangel på råstoffer af den kvalitet, der er påvist i området. HCS A/S gør desuden gældende, at
der har været retlige fejl/sagsbehandlingsfejl samt manglende saglighed i ovenstående
begrundelse for regionsrådets beslutning om ikke at udpege graveområdet Vindekilde i
forbindelse med vedtagelsen af Råstofplan 2016. HCS’ høringssvar vedlægges som bilag 6.
Administrationens vurdering efter høringssvar
Administrationen fastholder ovenstående vurdering af, at der ikke med det fremsendte
foreligger nye oplysninger og der foreligger heller ikke en ny retstilstand (ny lovgivning el. lign).
Administrationen vurderer videre, at der ikke er formuleret en egentlig begrundelsen for ikke at
udpege et nyt graveområde ved Vindekilde forbindelse med vedtagelsen af Råstofplan 2016.
Administrationen vurderer desuden, at der burde være foretaget en vurdering af muligheden for
at opstille afværgeforanstaltninger i forhold til den samlede miljøpåvirkning, inden forslaget til
nyt graveområde ved Vindekilde blev endeligt forkastet. Det er således administrationens
vurdering, at der er grundlag for at genoptage sagen med henblik på eventuelt udlæg af arealet
i Råstofplan 2020.
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Partshøring om afvisning af genoptagelse af forslag til nyt graveområde ved Vindekilde.
Region Hovedstaden er ved at udarbejde et forslag til Råstofplan 2020. En del af opgaven med råstofplanlægning består i at finde og udpege nye områder til råstofindvinding. Region Hovedstaden har derfor i perioden 22. august – 17. oktober 2018 gennemført indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2020.
Fremsendt forslag om nyt graveområde ved Vindekilde
I har den 16. oktober 2018 i forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2020 fremsendt et forslag om nyt graveområde ved Vindekilde.
Af forslaget fremgår det, at HCS A/S foreslår, at et areal ved Vindekilde udlægges
som nyt råstofgraveområde. Følgende matrikler er indeholdt i forslaget: 14l, 15a, 15g,
15l, 16e, 16h, 16i, 16k, 16l, 16m, 16n, 16q, 16r, 17m, 17r, 36 og 7000e alle Søsum By,
Stenløse. I oplyser, at der er truffet aftale med en af grundejerne om at indvinde råstofferne, og at der har tidligere være udført råstofindvinding på naboarealerne syd for det
foreslåede område.
I forslaget beskriver I, at området indeholder sand, og I anfører, at sand er blevet en
mangelvare tæt på København. Der er vedhæftet dokumentation for råstofressourcen i
form af rapporterne ”Råstofkortlægningen, Fredensborg Amt /Samfundsteknik ’Råstofkortlægning indenfor Ganløse Graveområde’ ” Maj 1995, Kortlægning af råstofgraveområderne 2 og 3, Ganløse, samt ”H+H Intern – rapport 71.100 af 29.6.1971
’Vindekilde ved Søsum’ ”.
Der er til forslaget vedhæftet et forslag til en vejomlægning, som I har forelagt de berørte beboere ved Skovvangsvejs udkørsel mod Toppevadvej. I anfører, at trafikken på
denne vis vil kunne ledes bort fra beboelserne på Skovvangsvejs nordlige del, og frem
til det overordnede vejnet igennem rundkørslen syd for Ganløse, og endvidere at der
etableres en stillevej og et legeområde i tilknytning til beboelserne på Skovvangsvej,
således at børn ikke har adgang direkte til vejnettet. Det er jeres vurdering, at vejadgangen med denne omlægning er væsentlig forbedret.
Til beskrivelse af områdets afgrænsning skriver I, at området fremgår af "Miljøscreening af forslag til graveområde ved Vindekilde" Søsum, Egedal Kommune Råstofplan
2016, og at forslaget omfatter hele råstoflegemet, det er muligt at udgrave. I har desuden benyttet tegnefunktionen i høringsportalen til at indtegne forslagets afgrænsning.
I forslaget til nyt graveområde beskriver I desuden, at området grænser op til et udlagt
interesseområde for lerindvindig og til det udlagte graveområde for ler "Knardrup". I
anfører, at det derfor må forventes, at området vil blive påvirket af den fremtidige lerindvinding i området.
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Regionens vurdering af det fremsendte forslag
Den geografiske afgrænsning af det fremsendte forslag til nyt graveområde i Råstofplan 2020 er identisk med det forslag til nyt graveområde, der blev fremsendt som forslag til nyt graveområde til Råstofplan 2016. Der er i forbindelse med behandlingen af
forslaget hen mod Råstofplan 2016 foretaget en vurdering af dette område, hvor der
blev påvist væsentlig miljøpåvirkning af særligt landskabelige og arkæologiske forhold. Disse forhold har ikke ændret sig siden forslaget sidst blev stillet.
Forholdene omkring øvrige udlæg til råstofindvinding har heller ikke ændret sig. Det
nævnte graveområde for ler og området med rettigheder for lerindvinding var også udlagt forud for udarbejdelsen af Råstofplan 2016.
Dokumentationen for råstofressourcen er identisk med den dokumentation, der blev
fremsendt i forbindelse med fremsendelsen af forslag til nyt graveområder til Råstofplan 2016. Råstofressourcen i Vindekilde består af finsand med et vist silt-indhold. I
Region Hovedstaden er der ikke mangel på råstoffer af denne kvalitet. Der er således
ikke sket en ændring i behovet for denne ressource i forhold til den 7. marts 2017,
hvor beslutningen om ikke at inddrage arealet i forslag til Råstofplan 2016 blev truffet
i regionsrådet.
Fremsendelse af forslag til nyt vejtracé udgør ikke væsentlige nye oplysninger, idet
der allerede på baggrund af miljøscreeningen af forslaget i 2016 blev konkluderet, at
der skulle opstilles en forudsætning om, at tilkørsel til et eventuelt nyt graveområde
skulle planlægges på en sådan måde, at de væsentligste påvirkninger/belastninger fra
trafikken kunne reduceres for de omboende. Forslaget blev ikke forkastet på grund af
trafikbelastningen for lokalområdet - det blev vurderet, at der ikke var risiko for en
væsentlig miljøpåvirkning.
Baggrunden for, at regionsrådet i marts 2017 besluttede at fjerne Vindekilde som forslag til nyt graveområde i forbindelse med udsendelse af forslag til Råstofplan 2020,
var bekymringer vedrørende støvgener, og om råstofressourcens mængde og kvalitet
ville stå mål med den samlede miljøpåvirkning, der uvægerligt ville følge af råstofindvinding det pågældende sted. Disse forhold ses, som beskrevet ovenfor, ikke at have
ændret sig siden beslutningen blev taget.
Vurdering af muligheden for genoptagelse
Der gælder følgende almindelige forvaltningsretlige principper for genoptagelse af en
sag:
• At der foreligger nye oplysninger - hvis de nye oplysninger er af så væsentlig
betydning, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet
resultat, hvis oplysningerne havde være inddraget i forbindelse med afgørelsen.
• Retlige forhold - hvis der sker en væsentlig ændring med tilbagevirkende kraft
af de retlige forhold, som den oprindelige afgørelse blev afgjort efter.
• Sagsbehandlingsfejl - hvis der er begået væsentlige sagsbehandlingsfejl i forbindelse med afgørelsen.
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Regionen vurderer, at der med det fremsendte forslag ikke er frembragt væsentlige
nye oplysninger i sagen. Der er heller ikke ændrede retlige forhold, ligesom det er regionens vurdering, at der ikke er sket sagsbehandlingsfejl i forbindelse med regionsrådets beslutning om ikke at inddrage det foreslåede område som nyt graveområde i forslag til Råstofplan 2016.
Region Hovedstaden vurderer derfor, at der ikke er grundlag for at genoptage forslaget
til nyt graveområde i forbindelse med udarbejdelse og vedtagelsen af den kommende
Råstofplan 2020.
Partshøring af Region Hovedstadens vurdering
Med henblik på at varetage forvaltningslovens bestemmelser om partshøring1 sender
Region Hovedstaden hermed regionens vurdering af muligheden for at genoptage forslaget til nyt graveområde i partshøring hos jer, da I har stillet forslaget om et nyt graveområde ved Vindekilde.
Region Hovedstaden partshører samtidig følgende hos berørte myndigheder og parter:
Miljøgennemgange af mulige nye graveområder
Forslag til interesseområder
Forslag til udtagning af hele eller dele af eksisterende graveområder
Jeres svar på partshøringen kan indgives via Region Hovedstadens høringsportal til og
med den 6. juni 2019. Tryk her for at komme til høringsportalen.
Videre beslutningsproces
De indkomne høringssvar vil blive taget i betragtning i den videre udarbejdelse af råstofplanen. På baggrund af partshøringen og miljøgennemgangene af de øvrige foreslåede graveområder, vil regionsrådet træffe beslutning om, hvilke områder der skal
indgå i det videre arbejde hen mod den kommende Råstofplan 2020.
Råstofplan 2020 forventes at blive endeligt vedtaget senest 3. kvartal 2020. Vedtagelsen af råstofplanen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår
retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i afgørelsen (Råstoflovens 2 §§ 13-16
og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 3 § 48 stk.
2). Klagefristen er 4 uger fra den dag, vedtagelsen er offentliggjort.
Behandling af personoplysninger
I forbindelse med Region Hovedstadens administration af råstofloven håndterer regionen personoplysninger, som er omfattet af EU’s databeskyttelsesforordning.
Til brug for sagsbehandlingen indhenter og opbevarer regionen personoplysninger i
form af navne og adresser, der kan henføres direkte til private borgere. Oplysningerne
opbevares i regionens journalsystem og kan således udleveres i forbindelse med aktindsigter. Navne og adresser på borgere, som har indgivet bemærkninger til høringer,
vil desuden fremgå af regionens høringsportal, som er offentligt tilgængelig.
1
2
3

Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven med senere ændringer
LBK nr. 124 af 26. januar 2017 om råstoffer
LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
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Ifølge databeskyttelsesloven 4 har en borger ret til at få indsigt i de personoplysninger,
som regionen har om vedkommende og ret til at få berigtiget eller slettet oplysninger.
Har I spørgsmål, eller ønsker I yderligere oplysninger, kan I kontakte undertegnede på
telefon 3866 5654 eller på mail raastoffer@regionh.dk.
Med venlig hilsen

Mette Hald Simonsen
Naturgeograf, specialkonsulent

4

Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)
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Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Fremsendt pr. e-mail: raastoffer@regionh.dk

Glostrup, den 08.05.19

Partshøring om afvisning af genoptagelse til nyt graveområde Vindekilde.
I forbindelse med jeres partshøring skal vi gøre gældende, at der er mangler i den tidligere afgørelse.

I bilag 4 regionsmøde den 07.03.2017 dateret den 30. januar 2017 fremgår der/det;
•

•

•

Under afsnittet ”Miljøscreeningen” 4 forudsætninger for områdets udpegning. Der er ingen af
disse forudsætninger, der ikke er eller kan opfyldes. For så vidt forudsætning nr. 3, så har vi den
16.10.18 fremsendt forslag til/plan for til/frakørselsforhold, der skåner Skovvangsvej og de tættest
beliggende ejendomme.
Under afsnittet ”Geologiske undersøgelser der ligger til grund for udpegning af graveområdet” er
anført, at Regionen på baggrund af de ovenstående undersøgelser har et godt kendskab til
ressourcen omfang og kvalitet, hvilket ligger til grund for udpegningen til graveområde.
Under afsnittet ”Silt og støvgener”, at det ikke er administrationens erfaring, at silt udgør et særligt
problem for omgivelserne, med de støvbegrænsende vilkår der indskrives i indvindingstilladelserne.
Videre fremgår det, at støvgener kan begrænses til hvad der generelt vurderes som acceptabelt for
en råstofgrav i landzonen.

I jeres partshøring dateret den 26.04.19 gør I gældende, at Regionsrådet har truffet afgørelse ud fra
”bekymringer (vor fremhævelse) vedrørende støvgener, og om råstofressourcens mængde og kvalitet ville
stå mål med den samlede miljøpåvirkning (vor fremhævelse)… ”
For så vidt ”bekymringer vedrørende støvgener”, så er dette jo ikke en saglig begrundelse, da det allerede
af ovennævnte (regionens egne vurderinger) fremgår, at støvgener kan begrænses til hvad der generelt
vurderes som acceptabelt for en råstofgrav i landzonen.
Når man træffer en afgørelse på baggrund af de ”samlede miljøpåvirkninger” ctr. mængde og kvalitet, er
det væsentlig at få inddraget de faktorer der bidrager til den samlede miljøpåvirkning - både de
påvirkninger der nedsætter de samlede miljøpåvirkninger, som de der øger de samlede miljøpåvirkninger.
Regionsrådet har således undladt eller udeladt at undersøge de faktorer, der nedsætter de samlede
miljøpåvirkninger. Allerede på den baggrund er der basis for en genoptagelse af forslag om et nyt
graveområde ved Vindekilde.
De samlede påvirkninger ved nyt graveområde Vindekilde nedsættes bl.a. ved:
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•
•
•

Halvering af transportarbejde til forbrugsstederne fra graveområde.
CO2 belastning af omgivelserne både fra transportarbejdet og minimal fjernelse af
overjord/muldlag i forhold til øvrige graveområder.
Halvering af støjbidraget fra graveområdet til forbrugsstedet på grund af den begrænsede
køreafstand.

I nævner også i jeres partshøring, at der ikke er mangel på råstoffer af denne kvalitet i Region Hovedstaden,
men HCS A/S har modsat påpeget (på baggrund af sit indgående markedskendskab), at der er mangel på
dette råstof tæt ved det største forbrugssted (Storkøbenhavn).

Nærværende skal betragtes som vores høringssvar, som vi herved indsender.
På ovennævnte grundlag skal vi derfor venligst anmode om en genoptagelse af forslaget om nyt
graveområde Vindekilde, da der foreligger nye oplysninger af væsentlig betydning og retlige fejl
/sagsbehandlingsfejl samt manglende saglighed i begrundelsen for ikke at udpege graveområde Vindekilde.

Vi står naturligvis til rådighed for evt. spørgsmål eller bemærkninger til nærværende høringssvar.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
HCS A/S Transport & Spedition

Horst Ravn
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Beslutning om hvilke forslag til
grave- og interesseområder der
arbejdes videre med i processen
hen mod Råstofplan 2020

Møde i
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Punkt nr. 23Center
- Beslutning
om hvilke områder, der skal arbejdes videre med, og
for Regional Udvikling
områder der ikke skal arbejdes videre med, som forslag til nye grave- og
interesseområder hen
mod Råstofplan
• Regionsrådets
beslutning om:2020
Bilag 7 - SideAugust
-2 af 25
• Råstofplanen skal revideres
2018

• Godkendelse af indkaldelse af idéer og forslag med debatoplæg

August
oktobe
r 2018

• Offentlig høring af indkaldelse af idéer og forslag med debatoplæg

April
2019
April juni
2019
August
2019
Septe
mber
2019

Møde i

• Miljø- og klimaudvalget
• Orienteringssag: udsendelse af miljøgennemgange af forslag til nye eller udvidede graveområder
• 6 ugers partshøring af miljøgennemgange af forslag til nye graveområder, samt af forslag til interesseområder
(lovkrav er 4 uger)
• 8. maj - 29. maj borgermøder med orientering om processen om råstofplanen og præsentation af forslag til nye
graveområder, forslag til nye interesseområder og forslag til eksisterende områder, der kan tages ud af råstofplanen
• MKU beslutning om indstilling til RR om hvilke områder, der videreføres i udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2020

• RR beslutning om hvilke områder, der videreføres i udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2020

2.
kvartal
2020

•Miljø og klimaudvalget samt regionsrådet
•Beslutning om hvilke grave- og interesseområder, der skal være del af forslag til Råstofplan 2020 og hvilke eksisterende
områder, der foreslås taget ud af
•Beslutning om 8 ugers høring af forslag til Råstofplan 2020 og af miljøvurderingen af planen

2.
kvartal
2020

• 8 ugers offentlig høring af forslag til Råstofplan 2020 og af forslag til miljøvurdering af planen
• Borgermøder de steder, hvor der stilles forslag om nye grave- eller interesseområder

3.
kvartal
2020

• Miljø- og klimaudvalget samt regionsrådet
• Beslutning om hvilke områder, der skal være del af den endelige
Råstofplan 2020
• Endelig vedtagelse af Råstofplan 2020 med miljøvurdering
• 4 ugers klagefrist

Beslutning om hvilke forslag til grave- og
interesseområder der arbejdes videre med i
processen hen mod
2020
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d.Råstofplan
24-09-2019

27. august 2019
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områder der ikke skal arbejdes videre med, som forslag til nye grave- og
interesseområder hen mod Råstofplan 2020
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Det videre arbejde med miljøvurdering af
de forskellige forslag til nye graveområder
• Generelle miljøforhold vi undersøger yderligere
• Støv – Projekt med Force Technology med henblik på afklaring
af, hvordan støv i forskellige kornstørrelser udbredes, og
hvordan der bedst foretages afværge for de forskellige fraktioner
• Grundvand – Projekt med Aktor Innovation om udarbejdelse af
vejledning, der beskriver indsamling af data samt konkret
risikovurdering for grundvandsressourcen ved råstofindvinding
under grundvandsspejlet
• Afstand til beboelse – Udarbejdelse af retningslinjer for, hvor tæt
på beboelse det vurderes rimeligt at placere
indvindingsaktiviteter og samtidig sikre en hensigtsmæssig og
ansvarlig råstof- og arealudnyttelse

Møde i
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interesseområder hen mod Råstofplan 2020
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Det videre arbejde med miljøvurdering af
de forskellige forslag til nye graveområder
• Miljøforhold vi undersøger yderligere i nogle konkrete
områder
• Trafikforhold – Herunder samarbejde med Vejdirektoratet om
konkrete områder, hvor arealerne er afhængige af, at VD kan
benytte råstofferne i forbindelse med anlægsarbejder i tilknytning
til de foreslåede graveområder. Herudover er der andre områder,
hvor trafikafvikling skal undersøges yderligere.
• Landskabelig påvirkning – Analyser af påvirkning og vurdering af
afværgetiltag
• Natura 2000-områder og naturbeskyttelse i øvrigt– Indsamling af
data og vurderinger af mulige påvirkninger, samt mulige
afværgetiltag
Møde i

Beslutning om hvilke forslag til grave- og
interesseområder der arbejdes videre med i
processen hen mod
2020
REGIONSRÅD
d.Råstofplan
24-09-2019

27. august 2019

4

Region Hovedstaden

Punkt nr. 23Center
- Beslutning
om hvilke områder, der skal arbejdes videre med, og
for Regional Udvikling
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Det videre arbejde hen i mod Råstofplan 2020
• Ressourceopgørelse
• Opgørelse af restressourcen i de eksisterende områder
• Opgørelse af ressourcen i de nye forslag efter eventuelle
arealtilretninger på baggrund af MV
• Samarbejde med Region Syd

• Opgørelse af ressourcer fra havindvinding og genanvendelse,
hvorledes opgøres dette?
• Opgørelse af bidraget fra Region Sjælland, kræver koordination med
RS jfr. svar fra MFM

• Fastlæggelse af hvordan vi arbejder videre med prognosen for
råstofforbruget
• Hvordan integreres f.eks et større forbrug af genanvendte materialer

• Danner baggrund for hvor stor en ressource, der i sidste ende
skal lægges ud i en kommende Råstofplan 2020
Møde i
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Udvidelse
af graveområde Ledøje Vest
Bilag 7 - Side
-6 af 25
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Genfremsendt forslag ved Vindekilde

Møde i
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Forslag til nyt graveområde ved Søsum

8
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Nyt interesseområde Bregnerød

9
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Nyt graveområde ved Ølsted

10
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Nyt graveområde Stålhøjgård

12
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Forslag til nyt graveområde ved Onsved og Krogstrup

13
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Lille Rørbæk

14
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Landerslev Vest

Møde i
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Udvidelse
af graveområdet D4 Lyngerup
Bilag 7 - Side
-16 af 25

Møde i

Beslutning om hvilke forslag til grave- og
interesseområder der arbejdes videre med i
processen hen mod
2020
REGIONSRÅD
d.Råstofplan
24-09-2019

27. august 2019

16

Region Hovedstaden

Punkt nr. 23Center
- Beslutning
om hvilke områder, der skal arbejdes videre med, og
for Regional Udvikling
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Muligt
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Samlet Grønlien og Bonderup

• Vejinteresser

Møde i
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Græse Bakkeby

Møde i
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områder der ikke skal arbejdes videre med, som forslag til nye grave- og
interesseområder hen mod Råstofplan 2020
Bilag 7 - Side
-20 af 25forslag til nyt interesseområde Horserød
Muligt

20
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Muligt

Møde i

Borgermøde
Beslutning
om
om
hvilke
proces
forslag
for Råstofplan
til grave- og
2020
interesseområder der arbejdes videre med i
processen hen mod
2020
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24-09-2019
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Mulige nye interesseområder i Fredensborg Kommune

Møde i
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Forslag til udvidelse af Reerslev
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Brugerguide - Slet før anvendelse
Brug tekst typografier

Indsæt billede

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer.
Klik ENTER, derefter TAB for at skifte fra
et niveau til et næste

På slides med billedpladsholder,
klik på ikonet og vælg Indsæt

For at gå tilbage i tekst-niveauer,
brug SHIFT+TAB

Beskær billede

Alternativt kan Forøg og
Formindsk listeniveau bruges

Brug layouts
1. Klik på fanen Hjem
2. Klik på menupunktet Nyt Slide
for at indsætte nyt slide
3. Vælg Layout for at ændre dit
nuværende layout til et alternativt

Nulstil slide
1. Klik på fanen Hjem

1. Klik Beskær for at ændre
billedets fokus/størrelse
2. Ønsker du at skalere billedet, så
hold SHIFT-knappen nede, mens
du trækker i billedets hjørner
Tips: Hvis du sletter billedet og
indsætter et nyt, kan billedet lægge
sig foran tekst og grafik. Hvis dette
sker, højreklik på billedet og vælg
Placer bagest

For at justere sidenummerering,
dato og sidefod
Gør dette som det sidste i din
præsentation, så det slår igennem på
alle slides
1. Klik på fanen Indsæt
2. Klik Sidehoved og Sidefod
(Tekst kommer fra Templafy)
Vælg Anvend på alle eller Anvend hvis
det kun skal være på et enkelt slide

Hjælpelinjer
For at se hjælpelinjer
1. Klik på fanen Vis og sæt hak ved
Hjælpelinjer

Tips: Alt + F9 for hurtig visning af
hjælpelinjer

2. Vælg Nulstil for at nulstille
placering, størrelse og formatering af pladsholdere til
layoutets oprindelige design
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NOTAT

Direkte 38665654
Journal-nr.: 19067401
Ref.: Mette Hald Simonsen
/carsten Bagge Jensen
Dato: 24-09-2019

Vedr. forslag om genoptagelse af forslag til graveområde ved Vindekilde
i mødesag, som forelægges forretningsudvalg og regionsråd den 24.
september 2019
I beslutningssag som forelægges forretningsudvalget og regionsrådet på møder den 24. september 2019 indstilles, at godkende, at forslag om nyt graveområde ved Vindekilde genoptages med henblik på eventuelt udlæg som nyt
graveområde i Råstofplan 2020 (indstillingspunkt 4 i mødesag).
Baggrunden herfor er, at afgørelsen om at forkaste forslaget til nyt graveområde ved Vindekilde i Råstofplan 2016 kan være mangelfuld på grund af
manglende begrundelse for afgørelsen. Forretningsudvalget og regionsrådet
skal vurdere, om den manglende begrundelse udgør en så væsentlig fejl i
sagsbehandlingen, at det kan godtgøre en genoptagelse af forslag til nyt graveområde ved Vindekilde i Råstofplan 2020.
Sagens omstændigheder kan læses nedenfor.
Principper for genoptagelse af en sag
Der gælder følgende almindelige forvaltningsretlige principper for genoptagelse af en sag:
•

•

•

At der foreligger nye oplysninger - hvis de nye oplysninger er af så væsentlig betydning, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville
have fået et andet resultat, hvis oplysningerne havde være inddraget i
forbindelse med afgørelsen.
Retlige forhold - hvis der sker en væsentlig ændring med tilbagevirkende kraft af de retlige forhold, som den oprindelige afgørelse blev afgjort efter.
Sagsbehandlingsfejl - hvis der er begået væsentlige sagsbehandlingsfejl i forbindelse med afgørelsen.
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Beskrivelse af sagen
Regionsrådet besluttede i marts 2017 at forkaste Vindekilde som forslag til nyt
graveområde i det forslag til Råstofplan 2016, der blev sendt i offentlig høring.
Forslaget blev forkastet med henvisning til bekymring vedrørende støvgener
grundet relativt højt indhold af fine partikler i råstofressourcen, og om råstofressourcens mængde og kvalitet ville stå mål med den samlede miljøpåvirkning, der uvægerlig vil følge af råstofindvinding det pågældende sted.
Firmaet HCS A/S har i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag til nye
graveområder i Råstofplan 2020 fremsendt forslag til nyt graveområde ved
Vindekilde i Søsum. Dokumentationen for råstofressourcen og den geografiske afgrænsning i det fremsendte forslag er identisk med det forslag til nyt
graveområde firmaet fremsendte til Råstofplan 2016, dog med den undtagelse, at der til det aktuelle forslag er vedhæftet et nyt forslag til vejomlægning.
Administrationen har foretaget en vurdering af det forslag firmaet har indsendt
og har fremsendt denne vurdering i partshøring hos firmaet. Administrationen
har i partshøringen anført, at der ikke vurderes at være nye oplysninger eller
en ny behovssituation, der kan begrunde en genoptagelse af sagen.
Administrationen gør i den forbindelse rede for, at der ikke er væsentlige nye
oplysninger vedrørende transport og trafikafvikling i det nye fremsendte forslag, heller ikke selvom der er fremsendt et nyt forslag til trafikafvikling. Forholdene vedrørende transport og trafikafvikling blev i 2017 ikke vurderet som en
væsentlig miljøpåvirkning, idet det var vurderet muligt at stille krav om tilstrækkelige afværgetiltag. Det er således ikke forhold vedrørende transport, der er
baggrunden for en eventuel genoptagelse af sagen.
Firmaet anfører i deres høringssvar til partshøringen, at regionen har undladt
at undersøge mulige afværgetiltag, der ville kunne nedsætte ”de samlede miljøpåvirkninger”, der var en del af begrundelsen for regionsrådets afvisning af
forslaget til nyt graveområde i 2017. I mødesagen medgiver administrationen,
at der kan være manglende begrundelse for den i 2017 trufne afgørelse, hvilket kan begrunde en genoptagelse af sagen.
I forhold til principperne om genoptagelse, er det derfor administrationens vurdering, at:
•
•
•

Der er ikke tale om væsentlige nye oplysninger
Der er ikke sket ændringer i de retlige forhold
Det skal politisk vurderes, om der er sket en fejl i sagsbehandlingen af
en væsentlighed, der kan begrunde en genoptagelse af forslag til nyt
graveområde ved Vindekilde.

Administrationens parthøringsbrev til firmaet og firmaets høringssvar er vedlagt som henholdsvis bilag 5 og 6 i mødesagen.
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Genvurdering af miljøpåvirkning
Selvom der altså ikke i denne sag er tale om en genoptagelse på grund af revurdering af miljøforhold, er det vigtigt at understrege, at det er muligt at revurdere et forslag til graveområde, der er blevet forkastet i en tidligere planproces.
Baggrunden herfor er, at der ifølge råstoflovens §3 skal foretages en afvejning
af forskellige miljøparametre på den ene side og råstofressourcen og hensynet til erhvervet på den anden side. I takt med at råstofsituationen ændrer sig
og behovet for råstoffer skal dækkes, og i takt med at nogle råstofgrave bliver
færdigudgravede, så kan der ske en ændring af vægtningen af råstofressourcen op mod de øvrige miljøparametre indenfor konkrete områder.
Dette kan betyde, at hvis regionen i forbindelse med indkaldelse af idéer og
forslag til råstofplanen modtager et forslag til et nyt graveområde, hvor der er
en råstofressource af en særlig kvalitet, kan regionen foretage en fornyet vurdering af forslaget på baggrund af den aktuelle situation i regionen, også
selvom forslaget i en tidligere planproces har været vurderet og forkastet.
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Center for Regional
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Udvikling

BILAG: KORT OVER STANDSNINGSSTEDERNE
Til:

Beslutningssag: Udmøntning af midler til etablering af standsningssted Nørre Herlev og Helsinge Nord

Troldebakkerne:

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Direkte 24645169

Dato: 6. august 2019

Punkt nr. 24 - Udmøntning af midler til flytning af standsningssteder til Nørre Herlev
og Helsinge Nord (Troldebakkerne)
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Nørre Herlev:
Brødeskov St.

Nørre Herlev St.
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1. Om A19 – Udbud af almindelig rutekørsel
A19 er udbud af almindelig rutekørsel omfattende linjer, som kører i Vest- og Sydsjælland og
Storkøbenhavn. De nuværende kontrakter ophører senest sommeren 2022.
Linjerne, som er omfattet af de nuværende kontrakter, fremgår af udkastet til
udbudsgrundlaget til A19 – Bilag 1 – Udbudsgrundlag_A19.
I perioden frem til 30. oktober 2019 skal de kommuner og regioner, som er ejere af disse
linjer, efter rådgivning fra Movia, beslutte det endelige udbudsgrundlag.
Et vigtigt element i beslutningen af det endelige udbudsgrundlag er en koordinering af
udbudsgrundlaget for linjer, som har flere ejere.
Nedenfor fremgår tidsplan for udbudsprocessen samt en beskrivelse af de emner, som
kommuner/regioner skal forholde sig til inden den endelige godkendelse af
udbudsgrundlaget. Det omhandler driftsoplæg, buslængder, kapacitet, miljøkrav mv.
Kommuner/regioners godkendelse af udbudsgrundlaget sætter rammerne for Movias
mandat til at udbyde de omfattede linjer.

2. Tidsplan og proces
Movia gennemfører udbuddet i fire faser, jf. nedenstående oversigt.
Fase 1, Forberedelsesfasen, er den fase af udbuddet, hvor kommuner/regioner har størst
indflydelse på resultatet af den fremtidige kørsel.
Fase 2, Tilbudsfasen, er en fase af udbuddet, hvor Movia vil orientere kommuner/regioner,
hvor det er nødvendigt.
Fase 2 er samtidig en fase, hvor det kan være nødvendigt for Movia at have en hurtig dialog
med kommuner/regioner. Dette behov kan opstå, hvis eksempelvis et kommunalt ønske har
vist sig at være en uhensigtsmæssig cost driver, eller hvis budgettet umiddelbart er
overskredet.
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Fase 1 – Forberedelser
Opstartsmøder med kommuner i Storkøbenhavn

April 2019

Opstartsmøde med kommuner i Syd- og Vestsjælland

8. april 2019

Løbende dialog mellem kommuner/regioner og Movia

Primo april – 30. oktober 2019

Udbudsgrundlag besluttet af kommuner/regioner

Senest 30. oktober 2019

Tilpasning af udbudsmateriale

August – oktober 2019

Markedsdialog

November 2019

Orienteringsmøde kommuner/regioner

December 2019

Fase 2 – Prækvalifikation og tilbud
Udsendelse af bekendtgørelse

Januar 2020

Prækvalifikation

Februar 2020

Aflevering af første tilbud og forhandlingsrunde

April-maj 2020

Aflevering af endeligt tilbud

Juni 2020

Fase 3 – Evaluering
Orienteringsmøde med kommuner/regioner

Ultimo august 2020

Tildeling

Ultimo august 2020

Detaljeret skriftlig orientering om tildeling til kommuner
/regioner

Ultimo august 2020

Standstill-periode

September 2020

Valg af eventuel option

Primo oktober 2020

Kontraktindgåelse

Oktober 2020

Fase 4 – Drift
Driftsstart Vinter 2021 (se bilag 1 for linjer)

12. december 2021

Driftsstart Sommer 2022 (se bilag 1 for linjer)

26. juni 2022
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3. Driftsomfang
Driftsomfanget af den kørsel, som er i udbud, fremgår af bilag 1 - Udkast til udbudsgrundlag
for A19.
Med mindre der er saglige forhold, som gør sig gældende, tager driftsomfanget
udgangspunkt i en videreførelse af eksisterende drift. Dette gælder både i forhold til
køretider, frekvenser, materiel mv.
Af bilag 1 fremgår et bemærkningsfelt, hvori det er angivet, hvis vi på nuværende tidspunkt
er bekendt med et ønske/behov eller overvejelser om ændringer i forhold til den nuværende
drift.
En drøftelse af hvorvidt det er nødvendigt med en ændring af driftsomfanget hænger
sammen med valg af buslængde og kapaciteten, der er behov for.
For at kunne nå frem til et endeligt udbudsgrundlag, med driftsoplæg, kapacitet, miljø og
infrastruktur, som kommunen kan behandle, kan det være nødvendigt at se på
passagertællinger – og planperspektiver i en ny kontraktperiode. Dette aftales med Movia i
den løbende kommunikation frem mod den endelige godkendelse af udbudsgrundlaget.

4. Buslængde og kapacitet
Kommuner og regioner skal for de enkelte linjer vælge hvilken busstørrelse de ønsker, driften
skal udføres med. Beslutningen kan/skal træffes på baggrund af linjens forventede/kendte
belægning, som oplyses af Movias rådgiver eller ved at udføre en prøvekørsel på den aktuelle
linjeføring, særligt hvis der ønskes med ændret buslængde.
Movia opererer på nuværende tidspunkt med forskellige længder af busser:
•

Minibusser: indtil 8,4 m

•

Små busser: 9,0-10,6 m

•

12 m busser: 11,9-12,2 m

•

13,7 m busser: 12,9-13,7 m

•

Ledbusser: 18 m busser 17,9-18,75 m

Vælges busser længere end 12,0 m kræver det tilladelse fra vejmyndighederne, jf.
dimensionsbekendtgørelsen, og kan betyde ændringer i vejinfrastrukturen. Viljen til
etablering af den fornødne infrastruktur inden driftsstart, skal være afklaret forud for
udbuddet.
Vælges busser kortere end 12 m skal den begrænsede kapacitet iagttages. Den kan medføre
dels hyppig brug af ståpladser, dels forøgede udgifter til dublering (ekstra busser på afgange
med for mange passagerer til kapaciteten i en enkelt bus).

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Punkt nr. 25 - Udbud af linje 200S og 90N
Bilag 1 - Side -5 af 15
Antallet af leverandører i Danmark af mindre busser er beskedent, hvilket kan påvirke
konkurrencen og dermed prisen.
Uanset om der vælges korte eller lange busser, skal man være opmærksom på, at valget kan
medføre lavere fleksibilitet i forhold til omplacering af busser ved ændringer i driftsomfang
– såvel i opad- som nedadgående retning.
Der gøres desuden opmærksom på, at markedet for elbusser i 2019 fortsat er relativt
umodent. Flere og flere producenter kommer med på markedet, men der er fortsat et mere
begrænset udvalg af bustyper og -størrelser end for dieselbusser. Busproducenterne
fokuserer på at få udviklet elbusser, inden for de typer og størrelser der er mest udbredte i
Europa, dvs. 12 m busser og ledbusser foreløbigt kun med fuldt lavgulv. I Skandinavien har
man typisk været vant til andre standarder, end i resten af Europa. Det betyder eksempelvis,
at en typisk skandinavisk størrelse som 13,7 meter ikke findes på markedet, og at der derfor
skal forventes busser i enten størrelsen 12 - 12,9 meter, eller 17,9 - 18,75 meter.

Brændstofforbrug
Brændstof udgør en relativ stor andel af udgifterne til busdrift. Generelt er driften af større
og tungere busser derfor relativt dyrere, end mindre busser. Omvendt udgør udgifterne til
chaufførlønninger generelt den største andel af udgifterne til busdrift. Movia anbefaler
derfor, at løsningen for den enkelte linje optimeres ift. frekvens og busstørrelse, og at der
generelt anvendes større busser på linjer med stort passagergrundlag. Ved anvendelse af
større busser under de rette forudsætninger, sikres samtidigt en optimering af miljømæssigt
udslip pr. passagerkilometer.
Med undtagelse af linje 1A og evt. 200S tager Movias anbefaling udgangspunkt i en
videreførelse af eksisterende forhold med hensyn til buslængder, jf. bilag 1.

5. Reklamer i busserne
For at sikre at relevant trafikinformation og markedsføring fra Movia når frem til
passagererne, disponerer Movia over en delmængde af de reklamepladser, der er både
udvendigt og indvendigt på bussen samt på digital information (infotainment). Jævnfør
udbudsmaterialets krav er det muligt for operatørerne at udnytte den resterende del af
bussens reklamepladser til salg af reklamer. Den indtægt, som operatøren forventer at opnå
i kontraktperioden indarbejder de i tilbudsprisen, og busdriften bliver derfor billigere.
Kommuner/regioner skal tage stilling til, hvorvidt denne mulighed ønskes bevaret. Hvis det
besluttes, at det ikke skal være muligt at bruge reklamer på og i busserne, skal man være
opmærksom på, at dette valg gælder i hele kontraktperioden, og at det gælder for alle typer
af reklamer – både indvendigt og udvendigt på busserne.
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Udover at udbudsmaterialet medfører muligheden for brug af reklamer, er der indskrevet et
krav i udbudsmaterialet, som giver kommuner/regioner mulighed for fravalg af reklamer i
kontraktperioden. Hvis kommuner/regioner i kontraktperioden ønsker at benytte sig af
dette fravalg, sker det mod kompensation til operatøren.
Kompensationen ligger mellem 5.000 og 20.000 kr. pr. bus pr. år. Kompensationsstørrelsen
afhænger hovedsageligt af, hvor driften udføres.
•

A-bus i København – ca. 20.000 kr.

•

Øvrige linjer i København – ca. 15.000 kr.

•

Større byer uden for København – ca. 10.000 kr.

•

Landlinjer/provinsbyer – ca. 7.500 kr.

Hvis kommuner/regioner har et ønske om selv at kunne sætte reklamer på busserne, kan
reklamepladserne købes af operatørerne.
Movia anbefaler, at kørslen udbydes, hvor retten til salg af reklamer ligger hos operatøren.

6. Digital trafikinformation
Digital trafikinformation er et visuelt medie, der gør det muligt at kommunikere direkte til
passagererne via skærme i busserne. Løsningen er onlinebaseret, så informationen altid er
opdateret.
Den digitale trafikinformation vises via dobbeltskærmsinfotainment og på større linjer
eventuelt også via digitale linjefriser.
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Dobbeltskærmsinfotainment

Digital linjefrise

Digital trafikinformation er visning af skiftemuligheder i realtid til andre busser og togtrafik,
angivelse af eventuelle forsinkelser (også i realtid) samt tekstmeddelelser fra Movias
Trafikcentral om større hændelser i det samlede trafiksystem af busser, tog og metro. Den
højre skærm benyttes alene til denne visning.
Derudover er der visning af al information og meddelelser som hver enkelt kommune og
region vurderer, at de med fordel kan formidle til kunder og borgere i bussen: Fx alt fra
ændring

af

åbningstider

i

borgerservice

over

kommunale

kulturfestivaller

til

sundhedskampagner. Visningssystemet i bussen sikrer, at relevant visning sker inden for
relevante kommune/regionsgrænser.
Derudover vises der også nyheder, underholdning og reklamer m.m.
Venstre skærm benyttes både af operatøren, Movia og den/de kommuner/regioner hvori
bussen kører. Operatøren administrerer og sammensætter visningen, hvor visningstiden
fordeles således:
•

Reklamer max 25%

•

Nyheder, vejrudsigter, underholdning m.m. 25%

•

Movias kampagner 25%

•

Kommune/regioninfo 25%
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Infotainment er delvist reklamefinansieret. Ud over reklameindtægten (der tilfalder
operatøren) koster den ca. 0,6% af prisen pr. køreplantime. Ved en køreplantimepris på ca.
700 kr. betyder det ca. 4 kr. pr. time.
På digitale linjefriser vises kun indhold anvist og leveret af Movia. Den samlede omkostning
for at supplere den digitale information (infotainment) med linjefriser vurderes af Movia at
være op til 50.000 kr. pr. bus. For en buslinje med ca. 100.000 køreplantimer pr. år svarer
det til en udgift på op til ca. 2 kr. pr. køreplantime.
Det fremgår af bilag 1, hvilke linjer, som Movia anbefaler digital trafikinformation på
(dobbeltskærmsinfotainment). Som udgangspunkt anbefaler Movia digital trafikinformation
på linjer, som er en del af det strategiske net. Dette er svarende til Movias bestyrelses
anbefaling. Af bilag 1 fremgår endvidere hvilke linjer, Movia som udgangspunkt anbefaler,
at der også installeres digitale linjefriser.

7. Miljø
I Trafikplan 2016 har Movias bestyrelse på baggrund af høring af kommuner og regioner
fastsat mål for udledningen af CO2, NOx, partikler og støj frem mod 2030. Udgangsåret er
2008. Konkret er der følgende mål:
•

at Movia i 2030 er fossilfri,

•

at udledningen af NOx er reduceret med 97 pct. i 2030,

•

at udledningen af partikler er reduceret med 92 pct. i 2030,

•

at udledningen af den oplevede indvendig støj er reduceret med 15 pct., mens den
oplevede udvendige støj er reduceret med 25 pct.

Movias indstilling er, at linjer, som er omfattet af udbuddet, som minimum udbydes med
krav om fossilfrihed. Movia anbefaler desuden, at linjer som potentielt ændres, når Letbanen
åbner udbydes med fossilfrihed. Kommuner og regioner kan som udgangspunkt vælge
imellem emissionsniveauerne fossile busser med option på fossilfrihed, fossilfrihed og
nulemission.

Løsning 1: Fossilfrihed
Fossilfrihed betyder, at der ikke anvendes fossile brændstoffer i afvikling af busdriften, og at
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driften gennemføres uden udledning af CO2

1

.

En fossilfri busdrift kan med nuværende

teknologier afvikles med busser, som anvender biogas, syntetisk biodiesel (HVO), el eller
brint. Et krav om fossilfrihed forventes løst ved brug af biogas eller syntetisk biodiesel.
Forventningen er, at fossilfrihed vil koste 3½-8 pct. mere fra operatørernes side i forhold til
eksisterende omkostningsniveau. Da der ikke er en forventning om flere passagerer som
følge af fossilfrihed, vil de pågældende kommuner og regioner skulle betale hele
meromkostningen, som uden en øget egenfinansiering fra passagernes side, vil være på og
ca. 7-16 pct. mere årligt for de pågældende kommuner og regioner. Eksemplet er regnet med
50 pct. medfinansiering fra passagernes side for linjen. Omkostningsforventningen tager
udgangspunkt i en linje med 12 meter busser, der kører ca. 3.000 timer om året, hvilket er
gennemsnitsproduktionen for en bus i Movia regi. Der er ikke taget højde for et samtidigt
skift i buslængde eller andre signifikante ændringer i busmateriellet.
De seneste års udvikling i forhold til nulemission peger på, at vi er i en teknologisk
overgangsfase, hvor nulemission på kort sigt er dyrere, erfaringerne er få og
storskalaudrulning først lige er begyndt. På kort sigt vil der derfor for nogle kommuner og
regioner være gode grunde til at fortsætte med konventionelle busser på fossilfri drivmidler.
På kort sigt vil det være et både sikrere og billigere alternativ, men på længere sigt kan øgede
krav til miljøstandard gøre det dyrt (og politisk svært) at være bundet af kontrakter i op til
12 år med konventionelle busser, når rammene for nulemission først falder endeligt på
plads. Usikkerheden understreges af Regeringens klima- og luftudspil fra efteråret 2018,
hvor der dels fremgår et minimumskrav om fossilfrihed på alle nye busser fra 2020, dels et
krav om nulemission i byerne begyndende fra 2025 og et krav om en totalt omstillet busflåde
i byerne i 2030. Indtil videre er udspillet dog ikke omsat til formel statslig regulering.
I den nuværende situation skal kommuner og regioner altså vælge mellem miljøstrategier,
der rummer udfordringer enten på kort sigt (nulemission) eller på lang sigt (fossilfrihed).
I den forestående situation betyder det, at kontrakter på fossilfrihed i udbud A19 indgås med
en kortere kontraktperiode på 5+2 år, dvs. op til 7 år mod tidligere 12 år.
Det kan potentielt medføre højere priser grundet den kortere afskrivning. Merprisen
vurderes i værste fald at være yderligere op til 6 procentpoint, dvs. op til 12 procentpoint
ved en 50 % medfinansiering for kommuner og regioner. For at imødekomme dette, vil
udbudsbetingelserne åbne for brugte busser på baggrund af en markedsdialog. Der vil ikke

1

Opgjort efter tank-til-hjul princippet. Udledningen af CO2 der kommer fra bussen modsvarer den mængde
CO2 som er optaget i biomaterialet.

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Punkt nr. 25 - Udbud af linje 200S og 90N
Bilag 1 - Side -10 af 15
blive lempet på miljøkravene.
For at fremme operatørernes mulighed for på eget initiativ at tilbyde nulemissionsbusser i
enheder med krav om fossilfrihed, anbefales det, at kommunerne og regionerne
kompenserer operatører i tilfælde af, at den lave energiafgift for elbusser ikke videreføres.
Læs mere om energiafgiften i afsnit 7.1

Løsning 2: Nulemission
Såfremt der ønskes busser som både er fri for CO2 og lokal luftforurening (NOx og partikler),
og som har en betydelig lavere støjpåvirkning, kan der stilles krav om nulemission, hvorved
kørslen bliver udført med enten el- eller brintbusser.
NOx og partikler forurener lokalt, hvor bussen kører og giver anledning til alvorlige
sundhedsmæssige påvirkninger. CO2 er en klimagas og medvirker til klimaforandringer.
Trafikstøj er en væsentlig kilde til støjforurening og har ved længerevarende påvirkning
tydelige sundhedsmæssige påvirkninger. Movia modtager jævnligt henvendelser fra
borgere, der ønsker en mindre støjbelastning fra busserne. Erfaringer fra Movias forsøg med
elbusser på linjer i omegnskommunerne viste, at 49 % af kunderne oplevede elbusserne som
mindre støjende ved busstoppestederne (nej: 13 %, ved ikke: 38 %). 90 % af de adspurgte
angav, at det er vigtigt, at der bliver kørt med en miljøvenlig bus (Uenig: 2 %, hverken eller:
8 %).
Forventningen er, at nulemission vil koste 3-11 pct. over for operatørerne. Med en 50 pct.
medfinansiering fra kundernes side, vil dette medføre et øget tilskudsbehov på mellem 6-22
pct. for de pågældende kommuner/regioner i forhold til eksisterende drift. Som intervallet
indikerer, er der stadigvæk en stor usikkerhed i dette estimat, da der pt. kun er gennemført
to udbud med nulemissionsbusser. I prisen indgår eventuel ladeinfrastruktur.
Ud over den forventede højere omkostning, skal kommuner/regioner desuden være
opmærksomme på, at der også er begrænsninger forbundet med krav om nulemission. Hvis
der stilles krav om nulemission, er der på nuværende tidspunkt stor sandsynlighed for, at
kravet bliver løst med elbusser, som bl.a. er udfordret af en begrænset rækkevidde. Dette
giver mindre fleksibilitet i driften, eksempelvis i forbindelse med midlertidige omlægninger,
ligesom linjer ikke bare kan forlænges, da ladestationerne evt. også skal flyttes.
Denne erfaring samt den usikkerhed ved kravene til nulemission, som operatørerne har givet
udtryk for, har medført, at Movia har indarbejdet forskellige tiltag, som er anderledes end
de krav, som vi stiller, hvor der ikke er krav om nulemission. Disse tiltag vil, i takt med
udviklingen af elbusmarkedet, løbende blive evalueret. Tiltagene er beskrevet i de
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efterfølgende afsnit 7.1.
Ud over disse tiltag skal kommuner/regioner være opmærksom på, at stilles der krav om
nulemission, accepterer kommuner/regioner samtidig de forhold, som er beskrevet i Afsnit
7.2 – Kommunale/regionale forpligtelser ved krav om nulemission.

7.1. Tiltag ved krav om nulemission
Følgende tiltag vil fremme operatørernes mulighed for anvendelse af nulemissionsbusser og
derigennem bidrage til at reducere kommunernes/regioners tilskudsbehov til busdriften.

Længde af garanteret kontraktperiode
For nulemissionsbusser udbyder Movia kontraktperioder på 10+2 år. Den garanterede andel
af kontraktperioden er fire år længere end for konventionelle busser. Dette er introduceret
på baggrund af markedsdialog og hensigten er at minimere operatørernes risiko i forhold til
restværdien af busserne ved kontraktens udløb.

Gradvis øgning af krav til nulemission
Movia tillader mulighed for en gradvis indfasning af 100 % eldrift på en buslinje.
Der gives mulighed for, at operatørerne i det første og andet kontraktår kan gennemføre
driften med henholdsvis 15% og 10 % dieselbusser uden at operatøren vil blive pålagt bod
for forkert anvendelse af bustype.
Busser der anvendes i stedet for elbusser vil være fossilfrie, dvs. med krav om CO2neutralitet.

Mulighed for tilpasning af antal driftsbusser
Operatørerne ser en betydelig risiko forbundet med Movias almindelige vilkår for reduktion
af antal driftsbusser. I forhold til reduktion af antallet af driftsbusser skyldes dette, at
elbusser i en vis udstrækning designes specifikt i forhold til den enkelte buslinje, at det er
usikkert, om der er et marked for brugte nulemissionsbusser og at der dermed er betydelig
usikkerhed om bussens gensalgsværdi.
Movia håndterer dette ved at fastsætte en specifik kompensation ved reduktion af antallet
af driftsbusser. Kompensationen er beregnet som en %-sats af bussens nyværdi (eksklusive
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moms). Dette vil være en teknologineutral model, jf. grafen nedenfor.

Restværdi
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Elafgift
Den 31. december 2023 udløber den midlertidige ordning med fritagelse af elafgift for
elbusser i kollektiv rutekørsel. Såfremt ordningen ikke forlænges, stiger elafgiften fra 0,4
øre/kWh til ca. 91 øre/kWh (eksklusive moms). Af aftaleteksten fremgår det, at parterne bag
aftalen er enige om at arbejde for en forlængelse af ordningen med den lave energiafgift
efter 1. januar 2024.
Operatøren lægger den lave energiafgift til grund for sit tilbud gennem hele
kontraktperioden. Såfremt elafgiften i løbet af kontraktperioden sættes op, kompenseres
operatøren for den omkostning, dette måtte medføre. Det vurderes, at kompensationen for
en gennemsnitlig Moviabus vil være ca. 90.000 kr. 2 om året.

Opvarmning af buskabinen
Test af elbusser i danske klimatiske forhold viser et betydeligt energiforbrug til opvarmning
af bussen om vinteren.
Denne opvarmning kan ske elektrisk og derved uden udledning af NOx og partikler. Det store
energiforbrug dræner imidlertid bussernes batteri og betyder, at bussens batteri skal være
større for at have samme rækkevidde og det kan meget vel være nødvendigt med flere
busser for at opretholde driften.
Da elektrisk opvarmning alene vil have en fordyrende effekt på timeprisen på grund af behov
for indkøb af yderligere busser), stiller Movia på nuværende tidspunkt derfor ikke krav om,
2

85.000 km. kørsel om året. Forbrug på 1,3 kWh/km. Afgiftslempelse per kWh på 1,4 kr.
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at opvarmningen skal ske ved ren el.
Movia stiller krav om elopvarmning, men med mulighed for, at opvarmningen kan ske ved
hjælp af et oliefyr, når udendørstemperaturen falder til under 5 grader celsius. Oliefyret vil i
så fald anvende CO2 neutralt syntetisk biodiesel (HVO) eller lignende.
I vintermånederne accepteres en lavere indetemperatur på 16°C i stedet for 18°C.

Garageanlæg
Operatørerne har oplyst, at mulighed for etablering af garageanlæg nær ved en linjes
endestation ofte kan være en forudsætning for, at de kan afgive konkurrencedygtige tilbud,
når der stilles krav om nulemission.
Elbusser har en begrænset rækkevidde, og prisen for at øge rækkevidden er høj.
Omkostningen til tomkørsel vil være betydelig.
I nogle områder er det ikke muligt for operatørerne at finde lokationer til garagering af
busserne, hvorfor det kan være afgørende for konkurrencen og prisniveauet for busdriften,
at kommuner/regioner tilbyder en grund til etablering af garageanlæg.
Movia ønsker derfor, hvor der stilles krav om nulemission, at have en dialog med
kommuner/regioner om mulighederne for at tilbyde operatørerne adgang til at købe eller
leje en grund, der i forhold til placering, størrelse og lokalplanforhold mv. er egnet til
etablering af garageanlæg.

7.2. Kommunale/regionale forpligtelser ved krav om nulemission
Movias udbudsmodel er så vidt muligt baseret på funktionskrav, så det påhviler den enkelte
operatør at træffe beslutning om, hvordan krav opfyldes, så driften kan gennemføres på
bedst mulige måde.
Krav om nulemission kan løses ved hjælp af en drivlinje til brint eller el. El kan løses enten
ved depotopladning eller i en kombination af depotopladning og endestationsopladning.
I en teknisk dialog med Movia har en række operatører dog givet udtryk for, at de vil afholde
sig fra eller kun meget nødigt vil afgive tilbud på drift med elbusser, hvis de pålægges ansvar
for etablering og drift af ladeinfrastruktur i byrummet. På den baggrund besluttede Movia at
understøtte udrulning af endestationsopladte elbusser ved at udbyde en rammeaftale for
etablering og drift af ladestationer samt leverance af el.
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Opladning af elbusser i byrummet
Efter udbud er rammeaftalen i 2018 blevet tildelt Siemens, som herefter står for levering og
opsætning af ladestationer, vedligeholdelse samt levering af elektricitet i hele
kontraktperioden. Rammeaftalen giver Movia enhedspriser for etablering og drift af
ladestationer samt el. Endvidere opnår Siemens med rammeaftalen eksklusivitet for
etablering og drift af ladestationer i byrummet og leverance af el gennem kontraktperioden
til brug for kollektiv rutekørsel foranstaltet af Movia.
I forbindelse med Movias udbud af almindelig rutekørsel (fra og med udbud A17) oplyses de
tilbudsgivende operatører om omkostninger til etablering og drift af ladestationer i
byrummet. Dermed bliver det muligt for operatørerne at beregne de samlede omkostninger
for anskaffelse og drift af elbusser og den nødvendige ladeinfrastruktur. Det gør det muligt
for operatørerne at sammenligne omkostninger til drift med teknisk forskellige bustyper, og
på den baggrund tilbyde den økonomisk mest attraktive løsning.
Etablering og drift af ladeinfrastruktur til elbusser på buslinjer, som går på tværs af
kommunegrænser, stiller særlige krav til samarbejde mellem de berørte myndigheder.
Derfor har Movia i sammenhæng med rammeaftalen udarbejdet en samarbejdsaftale, der
giver et ensartet sæt spilleregler for de kommuner/regioner, som deler ansvaret for de
berørte buslinjer. Rammeaftalen for ladeinfrastruktur i byrummet kan kun anvendes, hvis de
involverede kommuner/regioner har tilsluttet sig samarbejdsaftalen.
Der udarbejdes en samarbejdsaftale til de kommuner/regioner, der overvejer at stille krav
om nulemission.

Kommuners særlige ansvar i forbindelse med ladeinfrastruktur i byrummet
På linjer udbudt med krav om nulemission skal kommuner/regioner være opmærksom på
kommunens forpligtelse både i forberedelsesperioden og i løbet af kontraktperioden. I
forberedelsesperioden skal kommunerne medvirke og understøtte besigtigelse af arealer til
ladeinfrastruktur samt stille arealer vederlagsfrit til rådighed for placering af
ladeinfrastruktur. I tilfælde af private jordejere, skal kommunen foranstalte en tinglyst
lejeaftale med jordejer. Hvis der tilbydes nulemission med endestationsopladte busser, skal
kommuner/regioner i løbet af kontraktperioden være opmærksom på at de har ansvaret for
at:
•

Fjerne ulovligt parkerede biler på busholdepladser med ladestationer

•

Ryde sne på busholdepladser med ladestationer

•

Beskære træer således, at de ikke er til gene for anvendelsen af busholdepladser med
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ladestationer
•

Give Movia besked i god tid om evt. vejarbejde, der berører busholdepladser med
ladestationer eller som forhindrer adgang til disse.

Møde i REGIONSRÅD d. 24-09-2019

Punkt nr. 25 - Udbud af linje 200S og 90N
Bilag 2 - Side -1 af 1
Bilag 1 - Udbudsgrundlag, A19 - Udbud af almindelig rutekørsel
Linje Ejer

200S

Region Hovedstaden og Gladsaxe
Kommune

Timer

44.650

Busser

13

Bestilling
busstørrelse (m)

11,9-13,7m
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Skolebus
(driftsstart
august)

Bestilling
reklame

Bestilling
Digital
trafikinfo
(infotainment)

ja

ja

Bestilling
Digital
linjefrise

Bestilling
Euronorm

½6

Bestilling
miljøstandard

Driftstart

Bemærkninger

Vinter 2021

Overvejelser om to sideordnede bud med hhv. 12
og 13,7 m busser mhb. på at vælge den
økonomisk mest fordelagtige løsning

Bestilling
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Region Hovedstaden
Udvalget for Forskning, Innovation og Uddannelse

BØRN OG SKOLE
Dato
19. august 2019

Sagsnr.
30.00.00-P17-1-19

Udtalelse vedr. oprettelse af HF-enkeltfag på
Frederikssund Gymnasium
Frederikssund Gymnasium har bedt mig give en udtalelse i forbindelse
med deres ansøgning af den 7. august 2019 om udbudsretten til HFenkeltfag i Frederikssund Kommune.
Da Regionsrådet behandlede VUC-Nordsjællands lukning af HF-enkeltfag
i Frederikssund Kommune på deres møde den 15. februar 2019,
godkendte rådet nedlæggelsen med følgende bemærkning:
"Det er vigtigt med et bredt og varieret uddannelsesudbud i hele
regionen, og derfor udtrykker et enigt udvalg [Erhvervs-, vækst- og
forskningsudvalget] bekymring ved, at HF og VUC Nordsjælland ikke
finder det muligt at opretholde lokale uddannelsestilbud i
Frederikssund og Frederiksværk pga. kommende Forberedende
Grunduddannelse (FGU). Vi anerkender, at HF og VUC’s vurdering og
ret til at tilpasse sin virksomhed, og tager dermed konklusionen til
efterretning. Men vi ved af erfaring, at afstand til uddannelse betyder
meget, og derfor støtter vi op om lokale tiltag i Frederikssund for at
bevare et udbud af bl.a. HF enkeltfag i tilknytning til Campus
Frederikssund, og vi opfordrer VUC Nordsjælland til at samarbejde
herom, evt. i en periode frem til andre aktører i Frederikssund kan
udbyde HF enkeltfag mv."

Torvet 2
3600 Frederikssund
Telefon 47 35 10 00
www.frederikssund.dk
CVR-nr.: 29 18 91 29

Bank 4319-3430270303

Telefontid:
Mandag 09.00 - 12.00
Tirsdag lukket
Onsdag 09.00 - 12.00
Torsdag 09.00 - 12.00
Fredag 09.00 - 12.00
Se øvrige åbningstider
på www.frederikssund.dk

Jeg kan tilslutte mig Regionsrådets tilkendegivelse af, at der fortsat bør
udbydes HF-enkeltfag i Frederikssund Kommune. Jeg er desuden enig i
Regionsrådets tilkendegivelse om, at afstand har betydning for valg af
uddannelse.
I Frederikksund Kommune er målgruppen for et lokalt placeret HFenkeltfagstilbud de af kommunens borgere, der er motiverede for at
opkvalificere sig, men hvor en fuld 2-årig HF eller at anvende flere timers
transport til HF-enkeltfag ikke er realistiske muligheder. Disse borgeres
behov er en fleksibel gymnasial uddannelse, der ligger i en realistisk
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geografisk afstand til deres hjem eller arbejdsplads. Findes dette tilbud
ikke, kan det betyde, at disse borgere fravælger uddannelse.
Med et udbud af HF-enkeltfag på Frederikssund Gymnasium vil det ligge i
en realistisk geografisk afstand fra potentielle brugere af HF-enkeltfag i
kommunen. Herudover har gymnasiet de rette fysiske rammer og et
relevant fagligt miljø. Da behovet for HF-enkeltfag vurderes at være til
stede i kommunen, og eftersom Frederikssund Gymnasium ses som en
velkvalificeret udbyder, anbefales det, at Frederikssund Gymnasium
gives udbudsretten til at tilbyde HF-enkeltfag.

Venlig hilsen
John Schmidt Andersen
Borgmester
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Sekretariatet
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Opgang A
Telefon 3866 5000
Mail

Til:

Regionsrådets møde den 24. september 2019 – pkt. 26 – Høring
af ansøgninger om nye gymnasiale uddannelsessteder

Ændringsforslag til pkt. 26 – Høring af ansøgninger om nye gymnasiale uddannelsessteder
Udvalget for forskning, innovation og uddannelse behandlede på deres møde den 27.
august 2019 sagen ”Høring af ansøgninger om nye gymnasiale uddannelsessteder”
med følgende indstilling:
1. at det indstilles overfor Undervisningsministeriet, at ansøgningerne om toårigt
stx på HF & VUC Nordsjælland og HF-enkeltfag på Frederikssund Gymnasium imødekommes med forbehold for undervisningsministeriets godkendelse
af udbyderne til de pågældende uddannelser.
Efter udvalgets behandling af sagen har administrationen den 16. september 2019
modtaget ansøgning om toårig hf på Sydkysten Gymnasium (vedhæftet). Ansøgningen
har været sendt til skriftlig votering i udvalget, som har anbefalet ikke at imødekomme
ansøgningen.
Det foreslås derfor at indstillingen til regionsrådet suppleres med følgende:
2. at det indstilles overfor Undervisningsministeriet, at ansøgningen om HF
på Sydkysten Gymnasium ikke imødekommes.
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10. september 2019
Ansøgning om udbud af hf på Sydkysten Gymnasium
NEXT- Sydkysten Gymnasium søger hermed om godkendelse til at udbyde hf. I forlængelse af
de ændrede optagelseskrav, er der et øget behov for nye muligheder for et uddannelsesvalg
for unge i og i omegnen af Ishøj kommune. Elevsegmentet i området er kendetegnet ved at
være udfordret, og der er derfor brug for en særlig indsats, hvis integrationsopgaven skal lykkedes. Det er skolens vurdering, at et hf udbud vil være et attraktivt tilbud til målgruppen – og
det vil understøtte de mange unge fra området, der efter deres ungdomsuddannelse fortsætter på en professionsbacheloruddannelse eller erhvervsakademiuddannelse.
På NEXT Sydkysten Gymnasium tilbyder vi i forvejen stx, hhx, htx og eux merkantil og kan tilbyde et hf, der indgår i et velfungerende fagligt gymnasialt studiemiljø. Sydkysten Gymnasium
formår at løfte eleverne fagligt og på trods af et lavt karaktergennemsnit fra folkeskolen, har
studenter fra NEXT Sydkysten Gymnasium haft en høj overgangsfrekvens til videregående uddannelser, da eleverne er meget ambitiøse.
NEXT-uddannelse København udbyder hf på Albertslund gymnasium, og der har været en stigende optag på HF fra 2018 til 2019 og et faldende optag på stx, hvilket må formodes at være
på grund af de nye krav til karaktergennemsnit. Udbuddet i Albertlund vil gøre det muligt for
skolen at arbejde videre med de erfaringer, skolen allerede har gjort med udbud af hf.
Fra 2018 til 2019 er antallet af unge, der søger en stx i Ishøj kommune faldet fra 112 til 47 og i
alt søgte 75 om optagelse på stx Sydkysten Gymnasium. En del blev indstillet til optagelsesprøve, da de ikke kunne erklæres uddannelsesparate efter de nye optagelsesregler, hvor meget få bestod og kun 53 startede på stx den 12. august 2019. Det har betydet et faldende optag
af unge fra Ishøj og omegn til en gymnasial uddannelse. Nogle af dem vil vi kunne tilbyde en
gymnasial uddannelse på hf.
Sydkysten Gymnasium er geografisk placeret i et område, hvor de ressourcesvage unge er mindre mobile. Vores elever kommer geografisk set fra områder nær s-togslinjen. Med hf vil vi
kunne tilbyde et mere varieret udbud af uddannelser til unge, som gerne vil gå på en ungdomsuddannelse i lokalområdet. Alternativet i dag er, at eleverne skal transportere sig 6, 8 eller 11 km til en af de eksisterende udbydere, og det er vores klare vurdering, at den for de
unge lange afstand gør, at flere vil gennemføre en hf, hvis uddannelsen udbydes i Ishøj.
På denne baggrund ansøger NEXT – Uddannelse København hermed om udbud af hf på Sydkysten Gymnasium i Ishøj.
Med venlig hilsen
Lene Müller, Rektor,
Sydkysten Gymnasium
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Bilag:

Befolkningsfremskrivning 2019 efter alder, område og tid
Enhed: antal
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
16 år Brøndby
411
424
388
383
420
426
414
Hvidovre
593
624
611
637
679
619
694
Ishøj
290
242
272
267
297
279
295
Rødovre
406
427
439
448
452
480
493
Vallensbæk
210
179
200
200
222
231
225
Greve
672
668
655
641
691
620
661
Solrød
339
317
326
371
312
328
333
Danmarks Statistik, 11.09.2019

Ansøgere til Sydkysten Gymnasium fra optagelse.dk 18/19

Ansøgere Sydkysten Gymnasium 2019
Optagelse.dk 12.august (1. skoledag)
Stx
75
53
Hhx
51
33
Htx
28
25
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Høringssvar
Høringssvar til NEXT Sydkysten Gymnasium vedrørende ansøgning om oprettelse af HF på
Sydkysten Gymnasium
Vestegnen HF & VUC takker for invitationen til at afgive høringssvar på NEXT Sydkysten Gymnasiums ansøgning om at oprette HF på Sydkysten Gymnasium i Ishøj.
Vestegnen HF & VUC kan ikke støtte oprettelsen af flere HF-spor i denne del af regionen, idet
der i forvejen er overkapacitet af HF-spor.
Det er vores opfattelse, at en forøgelse af spor hos NEXT vil ’kannibalisere’ nuværende udbudssteder i umiddelbar nærhed af Sydkysten Gymnasium og dermed skabe smallere faglige
miljøer på andre institutioner og indebære reel risiko for, at det samlede antal udbudssteder i
denne del af regionen vil falde, da endnu et udbud kan tvinge andre institutioner til at lukke
deres 2 årige HF-udbud. Dermed vil kravet til elevers mobilitet ikke mindskes ved oprettelse af
nyt udbud i Ishøj, men blot flyttes til andre steder i regionen, hvor udbudssteder lukkes på
grund af den øgede konkurrence i en region, hvor der i forvejen er overkapacitet.
Med venlig hilsen
Tue Sanderhage
Direktør
Vestegnen HF & VUC
Gymnasievej 10
2620 Albertslund
Tlf: 21165708
tus@vucv.dk

Kære Lene

Du har glemt os i din indhentning af høringssvar, det antager vi må være en fejl.

Vi er efter vores opfattelse særdeles relevante - vores skole, der et et hf-center og VUC ligger ca
15 minutters transport fra Sydkystens Gymnasium. Vi er det største hf-center i det sydvestlige
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hovedstadsområde. Vi ligger i Hvidovre umiddelbart ved siden af Åmarken Station og har et
ikke ubetydeligt antal elever fra Ishøj.

Vi mener ikke, at der er behov for et yderligere hf udbud i vores del af Vestegnen, hvor der allerede er en betydelig hf overkapacitet.

Tværtimod mener vi, at det vil kunne svække flere skoler, enkelte måske endda alvorligt, således at uddannelsesmulighederne på Vestegnen vil forringes som konsekvens af yderlige udtynding af skolerne. Det er yderst betænkeligt, at svække de nuværende udbudssteders robusthed i
en tid, der er svær for en række institutioner.

Der er mange gode tilbud og elever fra Ishøj har relevante og let fremkommelige tilbud f.eks. i
Avedøre, i Albertslund og altså her ved Åmarken i Hvidovre. Også Syd for Ishøj, f.eks i Solrød
og Greve er der gode tilbud.

Det vil efter vores vurdering kunne true bæredygtigheden på et eller flere af de nuværende udbudssteder, så vi må bestemt råde til at denne udbudstilladelse ikke gives.
Til afslutning vil jeg sige, at vi er meget forbløffede over, at der tales om “erhvervsrettethed”.
Det er efter vores opfattelse misvisende i forhold til lovgivningen.

Du meget gerne bekræfte, at dette høringssvar kommer til at indgå i den videre behandling af
ansøgningen, og således også bliver videresendt til Region H og ministeriet.

Med venlig hilsen

Peter Z
******************************************************************************

Peter Kjølbye Zinckernagel
Rektor
PZ@kbhsyd.dk
Tlf: 40156505
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Solrød d. 13. september 2019
Høringssvar vedr. ansøgning om udbud af 2-årigt HF på Sydkysten Gymnasium
Solrød Gymnasium har modtaget Sydkysten Gymnasiums ansøgning om udbudsret til 2-årig
HF- uddannelse. Høringssvaret afgives som et fælles svar fra Greve Gymnasium og Solrød
Gymnasium.
Vi vil i den forbindelse fremhæve følgende:
At der i området er rigelig kapacitet, tenderende til overkapacitet, på HF-området.
At vi ikke er bekendt med undersøgelser eller materialer som viser, at der
er opstået eller vil opstå et nyt behov på HF-området. Afhøringslisten
fremgår det endvidere, at ansøger ikke har overblik over hvilke hf-tilbud
der allerede findes på Vestegnen og i Køge Bugt området. Os bekendt har
minimum to gymnasier med kortere afstand til Sydkysten Gymnasium end
Solrød Gymnasium ikke fået tilsendt ansøgningen til høring.
At kvaliteten allerede er til stede gennem et bredt udbud af fagpakker og gode
studiemiljøer på Vestegnen og i Køge Bugt
At flere HF-uddannelser i området med al sandsynlighed vil føre til, at HF-uddannelserne spredes endnu mere, hvorved det kan blive vanskeligt at opretholde studiemiljøer med ligesindede på de eksisterende HF-uddannelser. Vi har erfaring
for, at der minimum skal være 2 spor med HF på den enkelte institution, for at de
unge studerende oplever en reel tilknytning og et studiefællesskab, hvilket er
særdeles vigtigt for HF-studerende.
Vi kan derfor ikke anbefale etablering af en 2-årig HF-uddannelse på Sydkysten Gymnasium.
Afslutningsvis vil vi anke over den meget korte svarfrist. Ansøgningen til høring er
fremsendt til Solrød Gymnasium onsdag d. 11. september kl 15:35 med frist for afgivelse af høringssvar d. 13. september.
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Den 13. september 2019

Partshøringssvar: Ansøgning om HF på Sydkysten Gymnasium 2020.
Vi har på Hvidovre Gymnasium & HF hvert år en del elever på HF, som bor i Ishøj.
Der er præcis 7 minutter med S-tog fra Ishøj Station til Avedøre Station, og Hvidovre Gymnasium
& HF ligger lige ved siden af Avedøre Station.
Vi har to spor på HF, og en enkelt årgang (2017-2019) havde vi kun en HF-klasse på årgangen.
Følger de unge fra Ishøj S-togslinjen sydpå, er der også gymnasiale tilbud den vej.
Sydkysten Gymnasium har i forvejen tre gymnasiale uddannelser. De har ganske vist faldende
søgning, men det har de til fælles med de fleste af vestegnens gymnasiale uddannelser og i øvrigt også vestegnens erhvervsuddannelser. En vigtig pointe er her, at de faldende søgetal ikke
skyldes demografi, dvs. faldende ungdomsårgange. Som bl.a. dokumenteret af EVA i deres rapport om elevernes søgemønstre 2016 er problemet et helt andet, nemlig den stigende tendens
til social og etnisk segregering af eleverne på gymnasierne. Konkret indebærer det for Vestegnen, at ressourcestærke elever (først de etnisk danske "hvide" elever, og i næste omgang også
de ressourcestærke elever med anden etnisk baggrund) søger væk fra Vestegnen mod gymnasier i hhv København og Roskilde. Således har jeg f.eks. via data fra Ungdommens Uddannelsesvejledning dokumentation for, at det mest søgte gymnasium blandt de unge i Ishøj Kommune er Greve Gymnasium.
Der er her tale om et strukturelt problem, som kalder på politisk handling, og problematikken er
da også adresseret af vores nye undervisningsminister i udtalelser i medierne.
Det er et problem, som vi ikke løser ved at oprette nye uddannelsestilbud og udtynde de eksisterende tilbud. Hvis der udbydes 2-årigt HF på Sydkysten Gymnasium, må vi forudse, at der
typisk vil blive et spor i Ishøj og et på Hvidovre Gymnasium & HF. Det vil påvirke kvaliteten negativt i den forstand, at det vil være svært at oprette valghold og vanskeligt at fastholde og forsat udvikle HF-faglighed og HF-didaktik.
På den baggrund må vi konstatere, at der ikke er brug for et yderligere udbud af 2- årigt
HF på Vestegnen, som ønsket af Sydkysten Gymnasium.
Hvidovre Gymnasium & HF
Blytækkerporten 2 DK-2650 Hvidovre
T: +45 3634 3434
info@hvidovregymnasium.dk hvidovregymnasium.dk

Med venlig hilsen
Rektor
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SKRIFTLIG
Fra: Stine Bredager Nielsen
Sendt: 20. september 2019 11:45
Til: Lars Gaardhøj <lars.gaardhoej@regionh.dk>; Christoffer Buster Reinhardt
<christoffer.buster.reinhardt@regionh.dk>; Annie Hagel <annie.hagel@regionh.dk>; Maria Gudme Lund
Nielsen <maria.gudme.lund.nielsen@regionh.dk>; Martin Baden <martin.baden@regionh.dk>; Erik Rostell
Gregersen <erik.rostell.gregersen@regionh.dk>; 'soerenburcharth@hotmail.com'
<soerenburcharth@hotmail.com>; Per Roswall <per.roswall@regionh.dk>; Erik Sejersten
<erik.sejersten@regionh.dk>; Stinus Lindgreen <stinus.lindgreen@regionh.dk>
Cc: Diana Arsovic Nielsen <diana.arsovic.nielsen@regionh.dk>; Rasmus Kampff
<rasmus.kampff@regionh.dk>; Kåre Albrechtsen <kaare.albrechtsen@regionh.dk>; Cecilie Bredenfeld
Matzen <cecilie.bredenfeld.matzen@regionh.dk>; CRU-FP-Politisk betjening-postkasse <politiskbetjeningpostkasse.center-for-regional-udvikling@regionh.dk>
Emne: SKRIFTLIG VOTERING I FIU FRIST MANDAG KL. 11 - Ansøgning om hf på Sydkysten Gymnasium
Prioritet: Høj
Kære FIU
Jeg skriver til jer, fordi administrationen den 16. september 2019 har modtaget vedhæftede
ansøgning om toårig hf på Sydkysten Gymnasium, som vi er nødt til at sende til jer til skriftlig
votering med henblik på, at ansøgningen kan behandles i regionsrådet på tirsdag d. 24.
september sammen med de to andre ansøgninger, som blev behandlet på sidste FIU-møde d.
27. august.
Fristen for tilbagemelding er derfor på mandag d. 23. september kl. 11.
INDSTILLING
Udvalget for forskning, innovation og uddannelse anbefaler over for forretningsudvalget og
regionsrådet:
•

at det indstilles overfor Undervisningsministeriet, at ansøgningen om hf på Sydkysten
Gymnasium ikke imødekommes.

Baggrund og ansøgning
Ansøgning samt høringssvar er vedhæftet. Af ansøgningen fremgår, at Sydkysten Gymnasium,
som er en del af erhvervsskolen NEXT, ønsker at udvide sit gymnasiale udbud, som i dag
består af stx, htx og hhx. Ønsket om toårig hf begrundes med, at uddannelsen passer til
målgruppen af unge i Ishøj kommune, både fordi adgangskravet til hf er lavere end til de
øvrige gymnasiale uddannelser, og fordi hf giver mulighed for at få adgang til de korte og
mellemlange videregående uddannelser på erhvervsakademier og
professionsbacheloruddannelser.
Det fremgår desuden af ansøgningen, at antallet af elever, der i 2019 er optaget på stx, hhx
og htx på Sydkysten Gymnasium, samlet set svarer til to klasser på stx, og en klasse på hhv.
hhx og htx. Befolkningsudviklingen for unge i Ishøj over de næste år forventes at være negativ
i 2020-2022, men derefter igen at komme på niveau med 2019.
Regionsrådet behandlede den 31. januar 2017 en tilsvarende ansøgning om toårig hf på
Sydkysten Gymnasium. Her besluttede regionsrådet, at det ikke for indeværende indstillede til
Undervisningsministeriet, at ansøgningen burde imødekommes, men at et ændret
søgemønster til hf kan medføre, at ansøgningen kunne blive relevant på et senere tidspunkt.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at der på nuværende tidspunkt stadig er stor
overkapacitet på hf i området omkring Sydkysten Gymnasium. Selvom søgningen til hf på
Vestegnen er i fremgang, er den endnu ikke stor nok til at give behov for et nyt
uddannelsessted. Administrationen anerkender dog også, at søgningen til de treårige
gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) på Sydkysten Gymnasium er lav, og at en fortsat
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give anledning til en anden vurdering på et senere tidspunkt.

Høring af øvrige udbydere
Ansøgningen er vedlagt høringssvar fra Vestegnen HF & VUC, KBH SYD HF & VUC, Hvidovre
Gymnasium & HF samt Solrød Gymnasium og Greve Gymnasium. Det fremgår af
høringssvarene, at de omkringliggende udbydere ikke anbefaler, at der gives tilladelse til et
nyt hf-udbud i Ishøj, fordi der i forvejen er for stor hf-kapacitet på Vestegnen. Der udtrykkes
bekymring for, at et nyt udbud vil føre til, at andre hf-uddannelsessteder udfordres yderligere,
fordi elevgrundlaget bliver mindre. Høringssvarene fremhæver alle, at det kan komme til at
betyde, at der på sigt bliver færre hf-uddannelsessteder på Vestegnen, fordi nogle
uddannelsessteder vil ophøre, og at uddannelsesdækningen derfor ikke forbedres på sigt.
Udvikling i søgningen
Den samlede søgning til de offentlige hf-uddannelser på Vestegnen steg fra ca. 200 ansøgere i
2018 til ca. 310 ansøgere i 2019. Her skal bemærkes, at det i 2018 kun var ansøgere, der var
uddannelsesparate til hf, som indgik i ansøgertallet, mens det i 2019 både var parate og ikkeparate ansøgere, der indgik. Årsagen hertil er en ændring af optagelsesproceduren, og
konsekvensen er, at tallene ikke er direkte sammenlignelige. I 2019 har en andel af de 310
ansøgere altså ikke kunnet starte på hf, fordi de ikke levede op til optagelseskravene.
De hf-uddannelsessteder i Region Hovedstaden, der ligger i nærheden af Sydkysten
Gymnasium, havde i 2019 – på trods af en generelt langt højere søgning til toårig hf – mange
ledige pladser, efter ansøgerne var fordelt. På KBH SYD HF & VUC, Vestegnen HF & VUC og
Hvidovre Gymnasium & HF var der samlet 436 ledige pladser. De tre uddannelsessteder havde
hver især fået ansøgere til 1½-2 klasser.
Uddannelsesdækning
En kortlægning af den gennemsnitlige rejsetid til ungdomsuddannelserne, som Epinion
gennemførte for Region Hovedstaden i 2013 viste, at unge i Ishøj kommune i gennemsnit
havde 26-30 minutters transporttid til toårig hf. Dog er adgangen god, idet Hvidovre
Gymnasium & HF ligger tre stop på s-togslinjen fra Ishøj, mens KBH SYD HF & VUC ligger fem
stop fra Ishøj. Ligeledes ligger Vestegnens HF & VUC stationsnært i Albertslund i en afstand på
6 km fra Sydkysten Gymnasium. Greve Gymnasium ligger to stop på s-togslinjen fra Ishøj og
Solrød Gymnasium ligger fire stop fra Ishøj.
Har I nogle spørgsmål er I mere end velkomne til at tage kontakt!
Venlig hilsen
Stine Bredager Nielsen
Konsulent | Udvalgssekretær
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Center for Regional
Udvikling

1. Navnet på din projekt-idé
Fingerprinting of Neurodegenerative Diseases using Magnetic Resonance Imaging and Deep Learning
(NeuroPrint)
2. Beskriv projektidéen (behov, løsning, effekter og indledende tanker om projekt-organisering).
Beskriv den nuværende udfordring eller behov i klinikken.
Neurodegenerative sygdomme som Parkinsons sygdom (PD) eller Alzheimers sygdom (AD) forårsager en
progressiv forringelse af hjernens struktur og funktion med store konsekvenser for patienten og dens familie.
Alder er den største risikofaktor for både parkinsonisme og demens. Som følge af den stigende middellevetid
vil antallet af ældre med neurodegenerative sygdomme stige markant og medføre en enorm udfordring for
sundhedssystemet i fremtiden. Blot det at stille en klar diagnose er i dag en udfordring, da mange neurodegenerative sygdomme har overlappende patologier og symptomer.
For bedre at forstå, forebygge og behandle neurodegenerative sygdomme, har vi et akut behov for at kunne
karakterisere den neurobiologiske oprindelse af den kognitive og funktionelle forværrelse. Vi skal kunne opdage subtile forskelle i blodgennemstrømning (hæmodynamiske), stofskifte (metaboliske) og morfologiske/strukturelle forandringer i hjernen, og herved på pålidelig vis være i stand til at skelne hjerneændringer
forårsaget af normal aldring fra dem, der induceres af neurodegenerative processer.
Magnetisk resonans billeddannelse (MR) er en meget potent billeddannelsesteknik især til detektering af
tidlige strukturelle og funktionelle forandringer forårsaget af neurodegenerativ sygdom. Eksempler på sådanne
billedtyper er strukturelle billeder til morfologibaseret analyse, funktionelt billeddannelse (fMRI), der måler
neural aktivering, spektroskopi som måler metaboliske forandringer og målinger af hjernens blodgennemstrømning (perfusion). Alle disse grupper af målinger (modaliteter) kan registrere ændringer på gruppeniveau,
men problemet er, at de oftest fejler, når sygdomskarakteristika skal bestemmes i den individuelle patient.
Nutidens praksis med radiologer, der manuelt læser billederne, tillader ikke detektion af især de tidlige forandringer, fordi de er umulige at adskille med det blotte øje. Problemet er at vi har behov for en robust og
korrekt (tidlig) diagnose af den individuelle patient for at opnå den bedste og derved det mest omkostningseffektive behandlingsforløb.
Løsningen ligger i brugen af kunstig intelligens (AI) til automatisk analyse af hjerneskanningerne. Derfor vil
vi udvikle og anvende et hæmodynamisk, metabolisk og strukturel MR baseret fingeraftryk (NeuroPrint) som
et nyt hjernekortlægningskoncept, der tillader at opfange den neurodegenerative profil samt information om
sygdommens årsag i den enkelte patient. Dette opnås ved at analysere alle tilgængelige MR-modaliteter og
anden klinisk information samtidigt ved brug af dybe neurale netværk (figur 1).
Målet er at AI bliver et naturligt hjælpeværktøj i radiologien, og dermed sikre hurtig detektering af patienter,
der afviger fra en almindelig aldringsprofil på grund af neurodegenerative sygdomme og livsstilssygdomme.
Den overordnede hypotese er, at de fleste MR modaliteter afslører nogle sygdomsspecifikke oplysninger,
men at de skal fusioneres for at give en pålidelig diagnose.
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Fig. 1 NeuroPrint oversigt.
Beskriv hvordan AI kan løse udfordringen.
Den største udfordring er at sikre tilstrækkelig diagnostisk følsomhed til at identificere sygdomsspecifikke
egenskaber i den enkelte patient. Vi er overbeviste om, at informationen ligger i små strukturelle ændringer i
hjernen, især hippocampus, samt i de hæmodynamiske og metaboliske informationer, som vi kan optage med
MR. Det er her AI kan løse udfordringen med at detektere sygdomsspecifikke fingerprints af hjernen, når den
signalerer usund aldring eller sygdom ved hensigtsmæssigt at træne algoritmen med de kognitive og fysiske
parametre, vi allerede har samlet i vores kohorte studier. For eksempel viste en meget nylig undersøgelse fra
Holland (Collij et al. Radiology 2016) det muligt at diagnosticere let kognitiv svækkelse (MCI) og AD med
høj nøjagtighed baseret på perfusionsmålinger og AI læring. Ved at udnytte de komplementære oplysninger
fra alle MR billedmodaliteterne kan man maksimere følsomheden yderligere og stadig tillade AI-træning i
realistiske kohortestørrelser.
Beskriv effekten fx den kliniske nytteværdi, forøgelse af patientens livskvalitet, forøgelse af behandlingskvaliteten og/eller økonomiske gevinster.
Effekten af AI baseret billedanalyse vil være en tidlige opsporing af den unikke (patient-specifikke) fingeraftryk af neurodegeneration i hjernen. Studier har vist at op mod 23% af AD patienter er fejldiagnosticeret i
dag. Med en mere præcis diagnose, vil man i fremtiden kunne skræddersy behandlingsforløb og terapi, og
derved øge behandlingskvaliteten og minimere fejmedicinering. En bedre diagnose giver også et bedre estimat
af prognosen, hvilket er vigtigt både for patienten og dennes pårørende. Derudover er der i det lange løb
besparelser at hente i denne form for ”computer-aided diagnosis”, der frigør ressourcer blandt radiologerne
og neurologerne. NeuroPrint konceptet leverer i sidste ende en algoritme, som kan diagnosticere patienter og
som kan skaleres til alle MR-afdelinger i hele verden. Algoritmen kan senere udvides til andre sygdomme.
Beskriv status på projektidéen. (Er projektet allerede etableret og i gang? Eller findes der allerede lignende
projekter?)
Første skridt, som tages i dette studie, er at være i stand til at prædiktere forskelle i den almindelige aldringsprofil. Det vil sige at forudsige hvem, der får størst kognitiv eller fysisk tilbagegang samt forudse hvem, der
eventuelt kunne have fordel af en intervention som f.eks. øget motion. Til dette benyttes eksisterende data fra
tre unikke studier.
1) The LIve active Successful Aging (LISA) med 450 personer i alderen 62 til 70 år. Effekten af motion testes i en
delgruppe og de skannes alle igen 1, 2, 4, 7 og 10 år efter rekrutering. Skanninger for fjerde år er påbegyndt.
2) LifeSpan et ultrahøj felt 7T MR projekt hvor både strukturelle og metabolisk samt kognitiv information er samlet
i 60 raske fra 18 til 80 år.
3) European Ultrahigh-Field Imaging Network for Neurodegenerative Diseases. EUFIND er et netværk bestående
af mere end 20 forskningsinstitutioner med 7T MR skannere i Europe og hvor der samles højopløsning data i
ældre til en fælles database.
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Vi har eksisterende AI projekter i samarbejde med DTU, der omhandler hovedsageligt algoritmer for analyse
af data, f.eks. til adskillelse af forskellige personlighedstræk i psykiatrien. Dette projekt er en naturlig forlængelse af vores nuværende aktiviteter hvor vi udnytter erfaringen og udvider algoritmerne til at kunne håndtere
flere forskellig MR data samtidig og med et fokus på aldring og neurodegeneration.
Beskriv - i grove termer - hvad der skal til for at projektidéen kan blive realiseret i et konkret projekt fx ift.
ressourcetræk, kompetencer, økonomi, adgang til data i Sundhedsplatformen etc.
For at dette projekt skal blive vellykket, har vi brug for dedikerede ressourcer til at designe og træne NeuroPrint algoritmen. Ansættelse af en PostDoc over en treårig periode vil være ideelt til dette (1.65 mill DKK).
Infrastrukturen mht dataanalyse er allerede tilgængelig både ved DRCMR og DTU og kræver ikke yderligere
finansiering for dette projekt.
MR data samt fysisk og kognitiv data er tilgængelig i regionens RedCab forskningsdatabase samt XNAT ved
Danish Research Centre for Magnetic Resonance (DRCMR), begge i overensstemmelse med datatilsynet. Der
kræves ikke yderligere adgang til sundhedsportalen.
Kompetencegruppen for dette projekt består af:
1) MR sekvenser, AI og dataanalyse: Assoc. Prof. Esben Thade Petersen og Assoc. Prof. Kristoffer Madsen
der begge har delestillinger med både DRCMR og DTU (HealthTech og Compute).
2) Studie design og klinisk evaluering: Professor Hartwig Siebner (DRCMR, Bispebjerg), Professor CarlJohan Boraxbekk (DRCMR) og Professor Michael Kjær (Bispebjerg)
Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for inddragelse af eksterne virksomheder, idet DRCMR og DTU
har de fornødne kompetencer til projektet. Der stiles efter løbende at ansøge fondsmidler til dette ambitiøse
projekt med udvidelse af blandt andet PD og AD kohorter. Inddragelse af lokale AI virksomheder vurderes
meget relevant, når projektet kommer nærmere egentlig klinisk anvendelse.
3. Kontaktoplysninger på idéstiller
Navn: Esben Thade Petersen
Titel: Senior Researcher, Associate Professor (DTU)
Ansættelsessted i Region Hovedstaden: Danish Research Centre for Magnetic Resonance, Hvidovre Hospital
Telefon: 60577205
Mail: esben.thade.petersen@regionh.dk
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Del din projektidé til brug af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet
1. Navnet på din projekt-idé
Hurtig diagnostik af akutte patienter med åndenød: Udvikling og validering
maskinlæringsalgoritmer til røntgen- og CT-billeder (Breath-CT)
2. Beskriv projektidéen (behov, løsning, effekter og indledende tanker om projektorganisering). Det må max fylde 2 sider.
Behov og klinisk problem
Åndenød er en af de hyppigste årsager til akut indlæggelse i hospitalsregi (1), og åndenød
skyldes som regel hjerte- eller lungelidelser, men diagnosen er vanskelig, da flere patienter
ofte både har lunge- og hjertesygdom. Det estimeres, at ca. 20 % af patienterne initialt
fejlbehandles, hvilket fører til hyppigere og længerevarende indlæggelser. Åndenød
involverer 12% af alle henvendelser i akutte modtageafdelinger (2), kredsløbs- og
respirationssygdomme tegner sig for 2 hospitalskontakter per 100 indbyggere om året i
Region Nord (3), og 12% af alle akutte ambulancer kører med pt der har vejrtrækningsbesvær
og en dødelighed på 3,6% og 13% efter 1 dag og 30 dage (4).
Det primære diagnostiske værktøj ved åndenød er et røntgenbillede af lungerne (thoraxrøntgen). Hver måned bestilles alene fra Bispebjergs Hospitals (BBH) akutte modtageafsnit
ca. 810 thorax-røntgen til akutte patienter med åndenød.
Der er stigende forekomst og tilgængelighed af CT-scannere i landets akutmodtagelser. I
fremtiden vil CT af lungerne blive anvendt langt hyppigere end i dag, fordi thorax-røntgen
ofte er utilstrækkeligt til at afklare den endelige årsag til åndenød. Eksempelvis vil en CTscanning af lungerne bedre diagnosticere lungebetændelse (pneumoni) og hjertesvigt
(lungestase), som altid kræver hurtig behandling. Præmissen for Breath-CT studiet er, at
behandlingen af patienter med akut åndenød forbedres ved hurtigere beskrivelse af thoraxrøntgen og CT billeder af lungerne.
Projektet vil endvidere bidrage til at løse den ressourcemæssig udfordring for radiologerne på
røntgenafdelingen at beskrive de mange billeder fra både thorax og CT, især i aften og
nattetimerne, hvor akutlæger har brug for hjælp til at tolke billederne.
Løsning vha kunstig intelligens
For at imødekomme disse kliniske behov vil vi gennemføre Breath-CT studiet. Breath-CT
studiet forsøger, vha kunstig intelligens, at rationalisere den kliniske opgave ”at beskrive
thorax-røntgen og lunge-CT”. I dette projekt fokuseres på at udvikle maskinlæringsmetode
som vha kunstig intelligens (AI) og maskin-læring (ML) kan sikre en hurtig diagnostik af
pneumoni og lungestase med udgangspunkt i data fra thorax- og CT-billeder. I projektet
undersøges også om andre tilgængelige data kan bruges til at forbedre algoritmerne (f.eks.
køn, alder, komorbiditet, temperatur, blodtryk, puls, respirationsfrekvens, ilt-saturation fra
EWS=Early Warning Score)
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Formålet er, at udvikle metoder, vha kunstig intelligens, der skal hjælpe akutlægerne med at
identificere de thorax-røntgen og CT af lungerne, der kræver akut vurdering ved radiolog, og
de der kan afvente vurdering og beskrivelse næste dag.
Projektet søges gennemført gennem 3 Workpackages
WP1 – Test af kunstig intelligens til analyse af konventionelle røntgenbilleder
Formål: at undersøge hvor god en allerede udviklet algoritme er til at beskrive akutte thoraxrøntgen. Algoritmen /softwaren hedder ChestEye og er udviklet af virksomheden Oxipit
Metode: På Basis af vores allerede gennemførte kliniske studie oprettes en velbeskrevet
billeddatabasen (Factual-databasen), der indeholder billeder og kliniske data på ca 220
patienter med akut åndenød.
ChestEye anvendes på Factual-billeddatabasen, og ChestEyes røntgenbeskrivelse
sammenlignes med en beskrivelse, der laves af fra akutlæger og radiologer på samme
billeddatabase. Facitlisten er en CT scanning, som er analyseret af 2 radiologer som er blændet
for de kliniske data.
Outcome ChestEyes evne til at diagnosticere I) normale thorax-røntgen, og thorax røntgen med
II) lungestase og III) pneumoni.
● WP2 –Udvikling af kunstig intelligens til analyse af CT scanning af lungerne
Formål: At udvikle maskinlærings (ML)-algoritmer, der muliggør automatisk læsning af CTscanninger
Metode: Der skal indsamles en ny billeddatabase med CT scanninger, som skal bruges til
udvikling af ML algoritmer. DIKU vil dererefter udvikle software i to faser
Fase I: Fra Factual-billeddatabasen indsamles et mindre sæt på 2x10 CT scanninger som er
omhyggeligt annoteret og beskrevet i alle detaljer: 10 CT scanninger med eksempler på
lungestase og 10 eksempler på pneumoni.
Fase II: Dernæst indsamles et nyt og større datasæt på 3 x 100 CT scanninger som er godt
beskrevet af radiologer og med kliniske data. Disse anvendes til udvikling af ML algoritmerne.
Disse 3 x 100 omfatter: 100 eksempler med pneumoni, 100 med lungestase og 100 normale
undersøgelser.
Outcome Software som anvender ML-algoritme til at identificere lungestase og pneumoni.
● WP3 – Test af kunstig intelligens til analyse af CT scanning af lungerne
Formål: at teste den diagnostiske og kliniske værdi af software fra WP2 til at identificere
lungestase og pneumoni på CT scanninger af lungerne ved akut åndenød
Metode: Det udviklede ML-software fra WP2 testes i vores CT-scanning billeddatabase fra
Factual studiet. Facitlisten er to radiologers beskrivelse af-CT scanningen.
I projektet estimeres usikkerheder på estimaterne, den kliniske værdi for radiologer og
påvirkning af arbejdstilrettelæggelse
Effekter, og hvilken værdi vil projektet bidrage med
Det vil have stor værdi, hvis lavrisikopatienter med normal thorax-røntgen og lunge-CT kan
diagnosticeres hurtigt, da de så vil kunne udskrives hurtigere. Det vil også have stor hvis især
pneumoni og lungestase kan identificeres hurtigt fordi akutlægerne så kan behandle og udrede
disse tilstande hurtig.
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Vedr. Thorax-røntgen analyse med kunstig intelligens: Hvis WP1-projektet beviser at
eksisterende AI software (ChestEye fra Oxipit) til analyse af thorax-røntgen er diagnostisk
korrekt kan det få to konsekvenser.
a) AI billedanalyse på thorax-røntgen kan hjælpe akutlæger til at be- eller afkræfte
pneumoni eller lungestase, hvilket formodes at medføre hurtigere behandlingsstart.
b) AI billedanalyse på thorax-røntgen kan hjælpe radiologer med at prioritere, hvilke
billeder der skal beskrives akut, eller i almindelig dagtid. Det kan effektivisere
tidsforbruget i vagttimerne.
Vores opgørelse viser at der tages 800 rtg billeder af thorax per måned på BBH, og heraf ca
halvdelen uden for almindelig dagstid.
Hvis programmet virker korrekt, antages det at man kan allokere ressourcerne mere optimalt,
og udskrive pt hurtigere. Det antages at man kan spare 10 min på halvdelen af de 800
scanninger, dvs 4000 minutter, hvilket svarer til ca 2-3 ugers radiolog arbejde. Dertil kommer
besparelser i form af hurtigere behandling og udskrivelse som er svær at sætte tal på.
Skalering af undersøgelsen til resten af verden er mulig hvis vores undersøgelse viser at AI
softwaret fra Oxipit er præcist. Eksempelvis vil det så kunne anvendes på de mange tusinde
thorax-røntgen undersøgelser der foretages alene i Region Hovedstaden per måned.
Vedr lunge-CT og kunstig intelligens: I WP2 projektet udvikles nye AI algoritmer til analyse af
lunge CT. Vi forventer følgende outcome:
a. Vi vil have en funktionsduelig første version af AI, som er udviklet på et begrænset
billedmateriale, og som kan testes i WP3.
b. Vi vil stå med et godt redskab (første version) som kan skelne mellem lungestase,
lungebetændelse og normale billeder. Dette redskab kan videreudvikles i efterfølgende
projekter, med indsamling af flere data og flere sygdomskategorier.
Da der er tale om et udviklingsprojekt er det ikke muligt at angive besparelser.
Vedr lunge-CT analyse med kunstig intelligens: I WP3 projektet testes AI algoritmer fra WP2
på CT Scanninger. Hvis WP2 software (første version) er diagnostisk korrekt kan det få to
konsekvenser.
a) AI billedanalyse på lunge-CT kan hjælpe akutlæger til at be- eller afkræfte pneumoni
eller lungestase, hvilket formodes at medføre hurtigere behandlingsstart.
b) AI billedanalyse på lunge-CT kan hjælpe radiologer med at prioritere hvilke billeder der
skal beskrives akut, eller i almindelig dagtid. Det kan effektivisere tidsforbruget i
vagttimerne.
Hvis programmet virker korrekt, antages det at man kan allokere ressourcerne mere optimalt,
og udskrive pt hurtigere. Det antages, at man kan spare 15 min på ca 300 CT-scanninger, dvs
4500 minutter, hvilket svarer til ca 2-3 ugers radiolog arbejde. Dertil kommer besparelser i
form af hurtigere behandling og udskrivelse, som dog er svære at sætte tal på.

Litteraturreferencer til projektbeskrivelsen
1.Nielsen, O. W. & Valeur, N. K. Echocardiographic subtypes of heart failure in consecutive
hospitalised patients with dyspnoea. Open Heart. 2019:e0009, (accepted 2019).
2.Langlo, N. M. F., Orvik, A. B., Dale, J., Uleberg, O. & Bjørnsen, L. P. The acute sick and
injured patients: An overview of the emergency department patient population at a norwegian
university hospital emergency department. Eur. J. Emerg. Med. 21, 175–180 (2014).
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3.Søvsø, M. B. et al. Diagnosis and mortality of emergency department patients in the North
Denmark region. BMC Health Serv. Res. 18, 1–9 (2018).
4.Lindskou, T. A. et al. Symptom, diagnosis and mortality among respiratory emergency
medical service patients. PLoS One 14, 1–12 (2019).

Tanker om projekt-organisering
Projektgruppen og samarbejdspartnere
Fra Hjerteafdelingen Bispebjerg Hospital deltager klinisk forskningslektor phd, dr.med Olav W
Nielsen,
Vi har på hjerteafdelingen og akutafdelingen Bispebjerg Hospital forskningsmæssig erfaring med
at undersøge akutte patienter med åndenød. I 2018-2019 har vi udført et forskningsprojekt
(FACTUAL studiet) med 220 patienter og erfaret, at 25 % af akutte patienter indlagt med åndenød
kunne udskrives indenfor 24 timer hvis de får udført en lavdosis CT indenfor de første 12 timer af
indlæggelsen (manuskript under udarbejdelse).
Fra Institut for Datalogi Københavns Universitet (DIKU) deltager adjunkt Jens Petersen og
Prof. de Bruijne. Begge har lang erfaring med at udvikle AI og billedbehandlingsmetoder til
analyse af lunge CT, med fokus på identifikation af noduli og emfysem. I Breath-CT projektet
videreudvikles disse metoder til at fokusere på lungestase og pneumoni. Den aktuelle ekspertise og
metoder er blandt andet udviklet i et eksisterende forskningsprojekt NIMBLE, hvor fokus har været
udviklingen af billedbaserede markører for lungesygdomme i CT scanninger af lungerne. NIMBLE
projektet er et DFF-FTP sponsoreret projekt fra Danmarks Frie Forskningsfond.
Vi har desuden et tæt samarbejde med Prof. de Bruijnes gruppe i Holland, som inkluderer et nyligt
etableret projekt (NWO VICI), der finansierer adskillige forskere som udvikler ML metoder til
datadrevet diagnose og prognose af sygdomme.
Arbejdet med at udvikle AI metoderne i Breath-CT projektet vil blive udført i Machine Learning
(ML) sektionen på Institut for Datalogi (DIKU). Sektionen er internationalt anerkendt og har
ledende profiler indenfor forskning i AI og medicinsk billedanalyse såsom Prof. de Bruijne, lektor
Erik B Dam, Prof. Jon Sporring, Prof. Mads Nielsen samt Prof. Christian Igel, ekspert i AI og dybe
neurale netværk og leder af Science AI Centeret, som ML sektionen er en del af.
Centeret har til formål at fremme tværfagligt samarbejde om AI på tværs af naturvidenskab, industri
og offentlige partnere og faciliterer lager- og beregningsfaciliteter til at muliggøre projektet.
Fra Røntgenafdelingen deltager professor Mikael Boesen. Mikael Boesen er professor i
musculoskeletal radiology ved Københavns Universitet og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.
Han har supervised eller medsuperviseret, 4 pre-graduate studenter, 15 danske PhD’s (6 som
hovedvejleder) and 2 international PhD og 2 postdocs. Vi har desuden samarbejde med
røntgenspecialister i thoraxbilleder gennem afdelingslæge Mathilde Winkler fra Nordsjællands
Hospital, samt overlæger Anne-Mette Geilager og Hanne Heebøll fra Bispebjerg Hospital.
Fra Biostatistisk afd, Københavns Universitet deltager, Lektor Andreas Kryger Jensen, Andreas
har medvirket i vores tidligere projekter, og skal være med til at vurdere den statistiske usikkerhed
på estimaterne
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Fra Radiobotics ApS deltager Mads Jarner Brevadt Co-founder, CEO +45 21647252,
Titangade 11, 2200 Copenhagen, Denmark www.radiobotics.com ) Mads Jarner Brevadt og
Radiobotics inviteres med i styregruppen mhp dels at komme med input til projektet. Radiobotics
har et velfungerende samarbejde med Professor Mikael Boesen, og har stor erfaring med at
anvende kunstig intelligens til CT billeder af knogler, og udviklet metoder til at sikre integration
af software med hospitalets PACS systemer. Mads Jarner Brevadt er inviteret med i styregruppen
for at bidrage til evt kommercialisering af det udviklede software og mhp mulgheder for senere
forsknings- og udviklingssamarbejde gennem fælles fondsansøgninger.
Fra oxipit deltager Jogundas Armaitis. Jogundas Armaitis, PhD er medstifter af firmaet Oxipit
(https://www.oxipit.ai/ Tel +370 622 36904 ). Oxipit er villig til at levere ChestEye software
gratis, som er baseret på kunstig intelligens, i en periode på 1 år, mhp afprøvning i
forskningsprojekt. I projektet undersøges om Oxipit ChestEye kan dække alle de radiologiske
fund, der er relevante ved akut åndenød; Den fulde liste ChestEye kan findes nederst på denne
hjemmeside af https://www.oxipit.ai/products/chesteye

Anslåede ressourcer og budget
Antal måneder
Total budget
Udgift År

i alt
Måned

2520000

Post

WP
1

DKK

WP
2

DKK

WP
3

Total

650000

54167 Radiolog overlæge

1

54167

3

162500

1

54167

400000

33333 Radiograf

1

33333

3

100000

0

0

650000

54167 Kardiolog overlæge

1

2

108333

2

108333

500000

41667 Yngre læge

6

54167
25000
0

3

125000

12

500000

400000

33333 Sygeplejerske

0

0

0

0

0

0

600000

50000 Computerforsker

0

0

12

600000

3

150000

400000

33333 Biostatistiker

1

33333

1

33333

1

33333

120000

10000 Medicinstuderende

0

0
42500
0

12

120000

0

0

i alt

2520000

Σ

(

+

1249166,67

+

845833 )

3. Kontaktoplysninger på idéstiller
Navn: Olav Wendelboe Nielsen,
Titel: overlæge, dr.med, phd. Klinisk forskningslektor ved institut for klinisk medicin,
Københavns Universitet.
Ansættelsessted i Region Hovedstaden: Hjerteafdelingen, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital
Telefon: 31400200
Mail: olav.wendelboe.nielsen@regionh.dk
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Kunstig intelligens
Godkendelse af 2 udviklingsprojekter om :
Hurtig diagnostik af patienter med forringelser i hjernen
Diagnostik af patienter med åndenød i akutmodtagelsen

Udvalget for forskning, innovation og uddannelse d. 27. august 2019
v. enhedschef Mads Monrad Hansen
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Kunstig intelligens i Region Hovedstaden
• Hurtigere og bedre behandling af patienter
• Sammenhængende og nært sundhedsvæsen

• Midler til udviklingsprojekter (3 mio. kr. årligt 2019-2021) (tidl.
6 mio. kr.)
• AI Innovationsnetværk: erfaringer, fremdrift og konkrete
samarbejder
• Øvrige lokale aktiviteter på hospitalerne

2
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Udviklingsprojekter 2019
• Titel: Hurtig diagnostik af patienter med
forringelser i hjernen
• Problem: 23 % af Alzheimerpatienter
diagnosticeres forkert og der er mangel på
radiologer. Man ønsker en tidligere og mere
præcis diagnostik
• Sted: Hvidovre Hospital (Danish Research
Centre for Magnetic Resonance (DRCMR))
• Partnere: Hospitalerne AHH og BFH samt
Danmarks Tekniske Universitet
• Beløb: 1,4 mio. kr.
3
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Udviklingsprojekter 2019
Titel: Diagnostik af patienter med
åndenød i akutmodtagelsen
Problem: 12 procent af akutte ambulancer kører med
patienter med vejrtrækningsbesvær, og patienterne har en
dødelighed på 3,6 procent efter en dag. Endvidere mangel på
radiologer. Man ønsker hurtige diagnostik i akutmodtagelsen
Sted: Hjerte-/røntgen afd. på Bispebjerg og Frederiksberg
Hospital
Partnere: BFH, Institut for Datalogi ved Københavns
Universitet (DIKU); Biostatistisk afdeling ved Københavns
Universitet. Den danske virksomhed Radiobotics indgår som
sparringspartner. Lettisk virksomhed Oxipit udlåner algoritme
Beløb: 1,3 mio. kr.
4
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Udviklingsprojekter godkendte i 2018
• Projekt 1: Tidlig opsporing af risikopatienter ved akut blodprop i hjertet
(Rigshospitalet)
• Projekt 2: Vurdering af patienter med mulig øjensygdom (Aldersrelateret
macula degeneration (AMD)) (Rigshospitalet, Glostrup)

• Proces og rettigheder:
• Der er kørt en udbudbslignende proces mhp. at skabe transparens og bedre
mulighed for at sikre den bedst kvalificerede samarbejdspartner i et åbent
offentligt–privat innovationssamarbejde (OPI)

• Der er tale om udviklingssamarbejder (åbent OPI) med fuld åbenhed, hvor
alle resultater, fx algoritmerne, offentliggøres, bl.a. i videnskabelige artikler.
Resultaterne kommer samfundet til gavn og ikke parterne alene
• Projekterne følger desuden godkendelsesprocesser hos bl.a. Videnscenter
for Dataanmeldelser
• Persondata ejes af patienten og bliver ikke offentliggjorte.
5
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Innovationsnetværk: Kunstig intelligens
• Tre innovationsnetværk igangsættes i løbet af 2019 om henholdsvis Kunstig
Intelligens, Hurtig Diagnostik og Digitale Services i Region Hovedstaden
for at virkeliggøre flere af nye løsninger til gavn for patienterne.
• Innovationsnetværket for Kunstig intelligens har andet møde 2. september.
Deltagerne har indmeldt relevante projekter. Heraf pitches 3
fyrtårnsprojekter, som netværket vurderer om de ønsker at arbejde med
videre med dem.
• Netværket kan bringes i spil i fm udmøntning af midler i 2020

• Medlemmerne i netværket er direktører, ledere, forskere, ingeniører, læger
og konsulenter, som repræsenterer både regionens centre, hospitaler og
virksomheder, dertil relevante eksterne personer med viden og erfaringer
med kunstig intelligens projekter
• Der er planlagt 10 møder i netværket.
6
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Udlodning af overskud fordeles efter lægemiddelomsætningen i
Amgros i 2018

Sygehusapotek
Region Nordjylland

Omsætning
fordelt i procent
Omsætning i kr.
664.830.358
7,51

Udlodning i kr.
7.582.484

Region Midtjylland

2.099.710.939

23,71

23.947.499

Region Syddanmark

1.943.146.260

21,95

22.161.857

916.077.096

10,35

10.447.988

Region Hovedstaden

3.230.334.981

36,48

36.842.425

Samlet lægemiddelomsætning i Amgros i kr.

8.854.099.633

100,00

100.982.253

Region Sjælland

Samlet overskud i år 2018 i kr.

Årets resultat
Lovpligtig fradrag af reserve for udviklingsomkostninger
Overskud til udlodning
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100.982.253

101.427.425
-445.172
100.982.253

