Notat

Miljøstyrelsen, Jord og Affald
BIOCOVER PILOTPROJEKTER
Udvikling og afprøvning af nye metoder ifm. biocover pilotprojekter på
Køge Losseplads, Audebo Deponi og Horsens Deponeringsanlæg
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INDLEDNING
Miljøstyrelsen har i sommeren 2015 forud for lanceringen af biocoverordningen
igangsat pilotprojekter med udførelse af baselineundersøgelser samt potentielt

Udarbejdet af MAF

projektering og etablering af biocoverløsninger på syv udvalgte deponier. Som
led i den første del af pilotprojektet har NIRAS i samarbejde med DTU udført

Kontrolleret af JEL
Godkendt af IAF

baselineundersøgelser af emissionen af metan fra tre deponier, henholdsvis
Køge Losseplads, Audebo Deponi og Horsens Deponeringsanlæg. DTU har
udført målinger af totalemissionen af metan, mens NIRAS har udført overfladescreeninger med FID-udstyr. I forbindelse med målingerne af totalemissionen
har DTU udført målinger med fintfølende picarro-måleudstyr placeret i en bil. Ved
picarro-målinger måles indholdet af metan i luften to meter over terræn, og resultaterne af målingerne repræsenterer derfor udsivning fra eventuelle opvinds
kilder til metan.
For at optimere og forbedre resultaterne af overfladescreeningerne har NIRAS i
forbindelse med pilotprojekterne udviklet og afprøvet nye metoder. Erfaringerne
fra udviklingen og afprøvningen af metoderne er opsummeret nedenfor. For
nærmere og mere sted-specifikke informationer henvises til baselinerapporterne
/1,2,3/.
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UDVIKLING AF FID-MÅLINGER MED TELESKOPSTANG
Formål
·

Erfaringsmæssigt kan en stor del af metanemissionen fra deponier og lossepladser ske fra skråningerne, hvor risikoen for sætningsskader og sprækker i dæklaget er relativ stor. Det anses derfor for væsentligt i videst muligt
omfang at screene disse områder i forbindelse med overfladescreeningen.
Både på Audebo Deponi, Horsens Deponeringsanlæg og særligt Køge Losseplads er der skråninger, som på grund af tæt bevoksning og/eller stor
hældning ikke er tilgængelige til fods med FID-udstyr. For at kunne foretage
overfladescreening på en større del af skråningerne har NIRAS derfor i forbindelse med pilotprojekterne udviklet og afprøvet en metode til FIDmålinger med en teleskopstang.

NIRAS A/S

CVR-nr. 37295728

T:

+45 4810 4200

M: 60384206

Sortemosevej 19

Tilsluttet FRI

F:

+45 4810 4300

E:

3450 Allerød

www.niras.dk

E:

niras@niras.dk

maf@niras.dk

Udførte arbejder
·

Udvikling af metode til overfladescreening af stejle og/eller tæt bevoksede
skråninger med forlængelse af FID-prøvetagningssonden (plasticslange) og
montering af denne på 5 meter lang teleskopstang.

·

Beregning og vurdering af nødvendig øget prøvetagningstid på grund af
længere prøvetagningssonde.

·

Udarbejdelse af simpel feltprocedure.

·

Planlægning og udførelse af FID-målinger med teleskopstang på Køge Losseplads, Audebo Deponi og Horsens Deponeringsanlæg.

·

Supplerende databearbejdning i forbindelse med udarbejdelse af oversigtskort med resultater. Dette skyldes, at GPS-enheden, der er tilknyttet FIDmåleapparatet, ikke følger teleskopstangen, men er placeret stationært ved
feltmedarbejderen i forbindelse med målingerne på skråningerne. Det vil sige, at alle målepunkter opnået med teleskopstangen er tilknyttet de omtrent
samme GPS-koordinater og derfor efterfølgende manuelt skal tildeles specifikke GPS-koordinater.

·

Vurdering og rapportering af supplerende måleresultater.

Opnåede erfaringer
·

Øget rækkevidde på ca. 5 meter fra henholdsvis toppen og bunden af skråningerne. Det vil sige, at en større del af skråningerne kan overfladescreenes. Afhængigt af højden af skråningerne (> 10 meter) kan der dog stadig
være områder på skråningerne, der ikke kan screenes ved brug af teleskopstang.

·

Der kan være forhold, der gør, at det ikke altid er muligt at udføre målinger
med teleskopstangen både fra toppen og bunden af skråningerne, f.eks. tæt
bevoksning, hegn eller vandfyldte grøfter.

·

Målinger med teleskopstang kan også anvendes til målinger i områder med
tæt buskads.

·

Metoden er forholdsvis tidskrævende i felten på grund af øget prøvetagningstid, flere kontrolmålinger undervejs (jf. feltprocedure) og håndtering af
selve teleskopstangen, som skal foldes ud og ind eller føres frem og tilbage
ved hver måling.

·

Metoden er også forholdsvis tidskrævende på grund af øget tid til databearbejdning i forbindelse med udarbejdelse af oversigtskort med korrekt placering af målepunkter, jf. ovenstående.
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ANVENDELSE AF PICARRO-MÅLINGER IFM.
OVERFLADESCREENINGER
Formål
·

Under hensyntagen til bl.a. tid og ressourcer er overfladescreeningerne
med FID-udstyr som udgangspunkt udført i spor med en indbyrdes afstand
på 5-10 meter. Da udsivningssteder kan være meget små, er der på trods af
en moderat måletæthed risiko for, at væsentlige udsivningssteder kan blive
overset. For at imødekomme denne problemstilling har NIRAS i forbindelse
med pilotprojekterne aftalt med DTU at udføre supplerende picarro-målinger
på farbare veje tæt omkring og internt på deponierne. Derefter har NIRAS
sammenholdt resultaterne af FID-målingerne med DTU’s picarro-målinger.
Dette dels for at se, om der er overensstemmelse mellem målingerne, men
også for at identificere eventuelle hotspots, hvor der er indikationer på væsentlig udsivning, som ikke har været mulige at måle med FID på grund af
f.eks. begrænsede adgangsforhold. Dette gælder særligt Køge Losseplads.

Udførte arbejder
·

Forberedelse og afholdelse af møde den 13. juli 2015 med DTU vedrørende
undersøgelsesstrategi, herunder planlægning af nødvendige picarromålinger.

·

Løbende koordinering med DTU herunder indhentning af rådatafiler fra
DTU’s picarro-målinger.

·

Udførelse af picarro-målinger på nærliggende/omkringliggende og interne
farbare veje på de tre deponier.

·

Supplerende opsporing af gamle boringer (mulige kilder til udsivning) med
FID på Køge Losseplads på baggrund af resultater fra picarro-målinger.

·

Supplerende databearbejdning og udarbejdelse af bilag med resultater.

·

Sammenstilling af picarro-målinger med FID-resultater, herunder vurdering
og tolkning af data.

·

Rapportering af picarro-måleresultater.

Opnåede erfaringer
·

Godt værktøj til at vurdere, om der er indikationer på hotspots med væsentlig udsivning, som på grund af begrænsede adgangsforhold ikke er screenet
i første omgang (særligt på Køge Losseplads).

·

Det kan være vanskeligt at sammenligne picarro-målinger med helt specifikke FID-måleområder eller –strækninger, da picarro-målingerne kan være
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forskudt dels på grund af luftturbulens på grund af bevoksning og skråninger på deponiet, dels på grund af små skift i vindretning, og dels fordi picarro-målingerne bliver udført med måleudstyr i bevægelse (dvs. at måleudstyret, som er placeret i en bil, bevæger sig i forhold til det punkt, hvor prøven
bliver opsamlet).
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·

Metoden er forholdsvis tidskrævende på grund af øget tid til databearbejdning, udarbejdelse af bilag, vurdering og tolkning af data.

·

Metoden er særlig anvendelig på deponier og lossepladser, hvor udførelsen
af overfladescreeningen er udfordret af markant begrænsede adgangsforhold.

UDARBEJDELSE AF SNITTEGNINGER
Formål
·

I forbindelse med pilotprojekterne har Miljøstyrelsen anmodet om, at der
udarbejdes snittegninger for de enkelte deponier.

Udførte arbejder
·

Der er udarbejdet to snittegninger pr. deponi på henholdsvis Køge Losseplads, Audebo Deponi og Horsens Deponeringsanlæg.

Opnåede erfaringer
·

Giver god konceptuel forståelse for potentielle spredningsveje for metan.

·

I projektforløbet er snittegninger et vigtigt arbejdsredskab for rådgiver til at
opnå en konceptuel forståelse for potentielle spredningsveje for metan.
Snittegningerne udgør således en vigtig del af beslutningsgrundlaget ved
planlægning og udførelse af overfladescreeninger og totalmålinger.

·

Det er forholdsvis tidskrævende at udarbejde detaljerede og rentegnede
snittegninger til anvendelse ved afrapportering. Snittegninger, der anvendes
af rådgiver i projektforløbet, er udarbejdet som arbejds-/håndskitser.
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2. Afrapportering af baseline-undersøgelse
2.1 Stamdata og fysiske data
Deponeringsanlæggets navn

Køge Losseplads

Deponeringsanlæggets adresse

Tangmoseskoven beliggende vest for Værftsvej ved vejen Bådehavnen
i Køge (postnummer 4600)

Deponeringsanlæggets ejer

Køge Kommune

Privat eller offentligt anlæg?

Offentligt [ X ] Privat [ ]

Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen [ ] eller Regionen [ X ]

Ansvarlig projektleder

Jacob Skjødt Nielsen, Leder af Det Grønne Hus
Tlf.: 2328 0226
E-mail: jacob@detgroennehus.dk

2.2 Opsummering af resultater og måleforhold
Total metan-emission

19,9 ± 3,0 kg CH4 pr. time målt den 25. juli 2015 af DTU /1/.
I en anden sammenhæng har DTU i marts 2015 målt den totale
emission af metan fra lossepladsen til 14,4 ± 1,3 kg metan pr. time
/2/. Gennemsnittet af de to målerunder er 17,2 kg metan pr. time.
DTU har vurderet at ca. 80% af emissionen af metan målt den 25. juli
2015 kommer fra projektområdet.

Måleusikkerhed

± 15% (beregnet fra ovenstående)

Detektionsgrænse

1 kg CH4 pr. time /3/

Baggrunds-koncentration af metan

ca. 1,9 ppm ved måling af totalemission /1/

Tidsrum for foretagelse af
overfladescreening

Overfladescreeninger er udført i 2015 på følgende dage:

Tidsrum for måling af totalemission

25. juli 2015, kl. 09:48-13:54 /1/

13. juli
4. august
5. august
6. august
7. august
11. august
10. september
11. september
14. september

Atmosfæretryk under måling af
total metan-emission

ca. 1.002 hPa /1/

Lufttemperatur under måling af
total metan-emission

16 °C /1/

Vindstyrke og -retning under
måling af total metan-emission

1-3 m/s, skiftende retning mellem øst og nordøst /1/

2.2.1 Særligt vedrørende anvendelse af sporgasdispersionsmetoden
Sporgas anvendt

Acetylen (99%)
Sporgas er frigivet fra fire steder på lossepladsen med et
samlet flow på 1,4–2,0 kg pr. time /1/

Korrelation mellem sporgas- og metan-fane

R2 = 0,88 (angivet for en typisk traversering) /1/

2.3 Afrapportering (bilag)
Bilag A Rapport fra NIRAS vedr. overfladescreening
Bilag B Rapport fra DTU vedr. totalmåling udført den 25. juli 2015
Bilag C Regnskab

2.4 Vedr. ansøgning om biocover-etablering
Såfremt den totale metan-emission overskrider 6 kg CH4 pr. time udfyldes følgende:
Forventet dato for ansøgning om biocoveretablering

Marts 2016

Referencer
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Fredenslund, A.M., Delre, A., Scheutz, C. (2015): Måling af den totale metanemission fra Køge
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/2/

Delre, A., Scheutz, C. (2015): Quantification of fugitive methane emissions from a landfill in Køge
(DK). Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet, august 2015.
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Mønster, J.G., Samuelsson J., Kjeldsen, P., Rella, C.W., Scheutz, C. (2014): Quantifying methane
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sensitivity analysis based on multiple !eld surveys. Waste Management, 34 (2014), 1416-28.
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INDLEDNING
Som en del af Folketingets klimaplan og med det formål at reducere udledningen
af metan til atmosfæren fra danske lossepladser og deponier er der afsat ca. 180
mio. kr. i tilskudsmidler til etablering af biocoversystemer - den såkaldte biocoverordning.
Miljøstyrelsen har i sommeren 2015 forud for lanceringen af biocoverordningen
igangsat et pilotprojekt med udførelse af baselineundersøgelser samt potentielt
projektering og etablering af biocovers på syv udvalgte deponier, heriblandt Køge Losseplads.
I den forbindelse har Køge Kommune ved Det Grønne Hus anmodet NIRAS om
at udføre baselineundersøgelser på Køge Losseplads.
NIRAS har udført overfladescreeninger af lossepladsen med FID-udstyr, mens
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har udført målinger af totalemissionen af
metan fra lossepladsen inkl. såkaldte picarro-målinger.

Totalemission af metan

DTU’s seneste målinger, som er udført den 25. juli 2015, viser, at der er en totalemission af metan fra Køge Losseplads på 19,9 ± 3,0 kg metan pr. time /1/. I en
anden sammenhæng har DTU den 15. marts 2015 målt den totale emission af
metan fra lossepladsen til 14,4 ± 1,3 kg metan pr. time /2/. Dette svarer til en
gennemsnitlig emission af metan på 17,2 kg metan pr. time, hvilket er i den høje
ende i forhold til totalemissioner af metan fra lossepladser, som tidligere er målt i
Danmark /3/. Begge de målte totalemissioner fra Køge Losseplads er over den
grænse på 6 kg metan pr. time, som Miljøstyrelsen har fastsat, der berettiger til
udarbejdelse af projektansøgning vedrørende etablering af biocover.
Nærværende notat beskriver de udførte FID-målinger og resultaterne af disse.
Der vil også blive refereret til resultaterne fra DTU’s målinger, men for en beskrivelse af DTU’s målemetode, feltarbejder og en detaljeret gennemgang af resultaterne henvises til DTU’s rapporter /1,2/.

1.1

Baggrund
Projektområdet er afgrænset til en del af etape 1 på den tidligere Køge Losseplads /4/. Det relevante areal omfatter Tangmoseskoven øst for Værftsvej. Toppen af terrænet i Tangmoseskoven ligger i ca. kote +10 m, mens havneområdet
mod øst ligger omkring kote +2 m. Det vil sige, at Tangmoseskoven i dag fremstår som en bakke i terrænet. Området er opdelt i en nordlig og en sydlig del af
vejen ”Bådehavnen”. Udstrækningen af projektområdet er angivet i Figur 1 og
bilag 1, mens områdets topografi fremgår af oversigtskortet i bilag 2 samt af
snittegningerne i bilag 9.
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Størstedelen af projektområdet er tæt bevokset med træer, krat og buskads mv.
og der er enkelte ryddede stier. Området anvendes i dag som rekreativt areal.

Figur 1

Oversigtskort. Projektområdet er markeret med orange. Fyldte røde cirkler angiver placeringen af filtersatte
boringer fra 1993, mens åbne røde cirkler angiver placeringen af filtersatte boringer fra 2014. Placeringen
af boringerne fra 1993 er omtrentlig. Kortet er gengivet fra bilag 1.
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Lossepladsområdet vest
for Værftsvej

Der har også været losseplads vest for Værftsvej, men en stor del af de arealer
er i dag bebygget med industri, genbrugsplads mv. Endvidere har DTU i november 2015 udført målinger i området, som indikerer, at der forekommer en mindre
emission af metan fra området vest for Værftsvej (koncentreret i den nordlige del
af genbrugspladsen); men at hovedparten af metanemissionen fra Køge Losseplads stammer fra Tangmoseskoven / lossepladsarealet øst for Værftsvej /1/.
Adspurgt har DTU efterfølgende groft skønnet, at op til 90% af den samlede
metanemission stammer fra projektområdet øst for Værftsvej. Det tidligere lossepladsområde vest for Værftsvej har ikke være omfattet af overfladescreeningerne med FID.
Lossepladsen er etableret uden bundmembran, perkolat- eller gasekstraktionsanlæg.

Tidligere filtersatte boringer på lossepladsen

Der er tidligere udført gasundersøgelser på Køge Losseplads. I projektområdet
er der således udført gasundersøgelser i 1993, 2011 og 2014 /5,6,7/. I forbindelse med undersøgelserne i 1993 og 2014 er der indenfor projektområdet etableret
9 filtersatte boringer, som potentielt kan fungere som spredningsveje for metan
fra lossepladsen til atmosfæren. Placeringen af boringerne fra 1993 og 2014
fremgår af Figur 1 og bilag 1.
Det fremgår af boreprofiler fra 1993 og 2014, at den øverste meter af lossepladsen generelt består af ler og leret sand/muld.

1.2

Formål
Formålet med overfladescreeningerne og DTU’s målinger har været at kvantificere totalemissionen af metan og identificere eventuelle hotspots med udsivning
af metan. Det har således været formålet med baselineundersøgelsen at kortlægge metanemissionen og afklare i hvilke områder, det vil være relevant at
etablere biocoverløsninger.
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2
2.1

UDFØRTE FELTARBEJDER
Overfladescreening med FID
Med henblik på at lokalisere kilder og hotspot områder med udsivning af metan
er der den 13. juli, 4.-7. august, 10.-11. september og 14. september 2015 udført
overfladescreening af de tilgængelige arealer og lokaliserbare boringer indenfor
projektområdet.
Overfladescreeningen er udført ved brug af håndholdt FID-måler af mærket
TVA1000B inkl. GPS. En FID (flammeioniseringsdetektor) måler indholdet af
organiske kulbrinter i luften, heriblandt metan. En FID-måler er således ikke specifik i forhold til metan, men ved målinger på en losseplads kan det almindeligvis
antages, at de målte værdier primært repræsenterer metan. De målte værdier
kan dog også i større eller mindre grad skyldes interferens fra andre kulbrinter,
såsom oliestoffer.
Eventuelle indhold af kulbrinter (metan) i luften umiddelbart over terræn er målt
ved at føre sonden fra FID-måleren få centimeter over jorden. Sonden er påmonteret en såkaldt ”kop” for at opnå et afgrænset prøvevolumen og for at skærme
sonden mod vind og vejr, se Figur 2. De målte indhold er logget sammen med
tilhørende GPS-koordinater.

Figur 2

Overfladescreening med FID-måler. Sonden er påmonteret en
såkaldt ”kop” for at opnå et afgrænset prøvevolumen og for at
skærme sonden mod vind og vejr.
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Som udgangspunkt er overfladescreeningen udført langs spor med en indbyrdes
afstand på 5-10 meter. På grund af stejle skrænter og tæt bevoksning har det på
en stor del af området kun i begrænset omfang været muligt at gennemføre målingerne. Overfladescreeningen har således flere steder været begrænset til
eksisterende stier og dyreveksler.
Måling på skrænter med
stang

Med henblik på at screene en del af de skrænter, der ikke har været tilgængelige
til fods, er der udført FID-målinger ved brug af en 5 meter lang teleskopstang.
Med teleskopstangen og ved at forlænge sonden på FID-apparatet har det været
muligt at udvide rækkevidden med ca. 5 meter. I det omfang det har været muligt, er der således udført målinger med stang fra toppen af skrænterne og ca. 5
meter ned og/eller fra bunden af skrænterne og ca. 5 meter op.

Screening af boringer

I det omfang det har været muligt at lokalisere boringerne, er der udført screening af boringerne placeret indenfor projektområdet. Screeningen af boringerne
er udført ved at føre FID-sonden tæt hen over og omkring boringsafslutningerne
(betonmufferør med betondæksel). For at undersøge de aktuelle udsivningsforhold er screeningen af boringerne udført uden at tage dæksler/propper/hætter
eller lignende af boringerne, ligesom der ikke er isat propper/hætter i de filtre,
som står åbne. I Tabel 1 er angivet hvilke boringer, der kunne lokaliseres og
screenes.
Boring
nr.

Etabl. år

Placering på
losseplads
(nord/syd)

Lokaliseret/
screenet

B13

Nord

NEJ

B14

Nord

JA

Nord

JA

B16

Syd

NEJ

B17

Syd

NEJ

B18

Syd

NEJ

B202

Nord

JA

Nord

JA

Nord

JA

B15
1993

B207
B208
Tabel 1

2014

Oversigt over hvilke boringer indenfor projektområdet, der er lokaliseret og screenet med FID. Placeringen af boringerne fremgår af
oversigtskortet i bilag 1.

Placeringen af alle FID-målepunkter fremgår af oversigtskortet i bilag 3.
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Overfladescreeningen og screeningen af boringerne med FID er så vidt muligt
udført i perioder med stabilt eller faldende atmosfæretryk, hvor emissionen af
metan fra lossepladsen forventes at være størst. Grafer med vejrdata for de
enkelte måleperioder er vedlagt i bilag 6.

Vejrforhold ved FIDmålinger

2.2

Picarro-målinger
DTU har den 15. marts, 25. juli, 17. august, 19. august og 3. november 2015
udført screening af metanindholdet i luften ca. 2 meter over terræn på interne og
nærliggende køreveje. Screeningerne er udført ved brug af et fintfølende Picarro
metan/acetylen analyseapparatur (model G2203).
Picarro-målepunkter fremgår af oversigtskortet i bilag 5.1.
For flere oplysninger om Picarro-målingerne henvises til /1,2/.
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RESULTATER
Resultaterne af FID-målingerne er angivet på oversigtskortet i bilag 4. Data er
korrigeret for baggrundsniveau. For endvidere at tydeliggøre målinger, der indikerer markante udsivningsområder, er alene målte værdier på mere end 1 ppm
over baggrundsniveau angivet på oversigtskortet. Ligeledes er små områder
eller enkeltmålinger, hvor der kun er målt FID-udslag på 1-5 ppm over baggrundsniveau, ikke angivet.
Resultaterne af FID-målingerne er sammenholdt med DTU’s picarro-målinger.
Dette dels for at se, om der er overensstemmelse mellem målingerne, men også
for at identificere eventuelle områder, hvor der er indikationer på væsentlig udsivning af metan, som ikke har været mulige at måle med FID på grund af de
begrænsede adgangsforhold. Resultaterne af picarro-målingerne er illustreret i
bilag 5.2-5.3, hvor værdier over baggrundsniveau er angivet.
Sammenligningen er udført ved at sammenholde picarro-målingerne og tilhørende vindretninger med de målte FID-værdier. Det skal dog bemærkes, at det kan
være vanskeligt at sammenligne picarro-målingerne med helt specifikke FIDmåleområder eller –strækninger, da picarro-målingerne kan være forskudt dels
på grund af luftturbulens på grund af træerne og skrænterne på lossepladsen,
dels på grund af små skift i vindretning og dels fordi picarro-målingerne bliver
udført med måleudstyr i bevægelse (dvs. at måleudstyret, som er placeret i en
bil, bevæger sig i forhold til det punkt, hvor prøven bliver opsamlet).
Overordnet set viser resultaterne af FID-målingerne, at de højeste værdier er
målt ved boringerne (>1.000 ppm). Endvidere er der lokaliseret enkelte områder,
hvor der er målt forholdsvis høje værdier (>100 ppm). Picarro-målingerne indikerer, at der kan være to eller flere områder med øget udsivning af metan, som på
grund af begrænsede adgangsforhold ikke er blevet screenet i forbindelse med
FID-målingerne. Endvidere indikerer picarro-målingerne, at der kan være en eller
flere kloakbrønde i vejen Bådehavnen, hvorfra der sker væsentlig udsivning af
metan. Ifølge kloakplaner for området ligger kloakledningerne dog formentlig
under grundvandsspejlet, hvilket kan begrænse indtrængning af gas til systemet
og dermed gør det mindre sandsynligt at kloakkerne fungerer som spredningsvej. Kloaktraceet er angivet på oversigtskortet i bilag 5.2.

3.1

Områder relevante for biocover
På baggrund af FID- og Picarro-målingerne er udsivningen fra de enkelte hotspots og boringer prioriteret i fire farvekategorier (rød-orange-gul-grøn) i forhold til
eventuelle videre tiltag og etablering af biocover. Prioriteringen er sket ud fra en
vurdering af målte værdier, arealer og sammenhængen mellem FID- og picarro-
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målingerne. Prioriteringen og vurderingen af udsivning fra hotspots og boringer
er angivet i tabellerne i bilag 7, mens de væsentligste hotspots og boringer er
angivet i Figur 3.

Figur 3

Prioritering af udsivning fra hotspots og boringer i forhold til eventuelle videre tiltag og etablering af
biocover. I figuren er angivet områder og boringer med rød eller orange prioritet. For yderligere
informationer om de enkelte områder og boringer samt informationer om områder og boringer med gul og
grøn prioritet henvises til tabeller i bilag 7.
Røde bogstaver og tal angiver områder og boringer, som vurderes relevant for etablering af biocover.
Orange bogstaver og tal angiver områder, som vurderes eventuelt at kunne være relevante for etablering
af biocover.
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Umiddelbart vurderes det, at det vil være relevant at etablere biocover i de tre
områder A, L og T samt omkring de fire boringer B14, B15, B207 og B208. Derudover vurderes det, at det eventuelt vil kunne være relevant med etablering af
biocover i de tre områder D, J og R og i de tre picarro-områder P-II (inkl. boring
B13), P-V og P-XIV.
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ANBEFALINGER
Forud for projektering af biocoverløsningerne anbefales det, at udføre supplerende undersøgelser, henholdsvis opsporende/afgrænsende FID-målinger og
fluxkammer-/sporgasmålinger.
Det anbefales at udføre supplerende FID-målinger for dels at afgrænse og fastlægge de præcise arealer med udsivning af metan, men også for at opspore
eventuelle hotspots eller boringer med væsentlig udsivning af metan på arealer,
som på grund af de begrænsede adgangsforhold ikke er blevet screenet i første
omgang. I den forbindelse vil det sandsynligvis være nødvendigt at rydde bevoksningen i baner/stier eller begrænsede arealer på lossepladsen. Ligeledes
anbefales det at udføre supplerende undersøgelser af kloaksystemet i Bådehavnen for at undersøge, om kloakledningerne udgør en spredningsvej for lossepladsgas.
Det anbefales endvidere at udføre fluxkammermålinger (evt. sporgasmålinger
ved boringer) med henblik på at estimere emissionsbidraget fra de enkelte hotspots og boringer (baseline) samt vurdere, om bidragene er væsentlige i forhold
til den samlede metanemission fra lossepladsen. Fluxmålingerne vil dermed
kunne bruges som designgrundlag for vurdering af nødvendige biocoverarealer;
men også til bedre at kunne afgøre, hvad potentialet for at reducere den totale
metanemission er, og om det omkostningsmæssigt fortsat vil være relevant at
etablere biocover i alle de udpegede områder/boringer. Dette er særligt relevant
på Køge Losseplads, da det ikke har været muligt at screene hele arealet for
potentielle udsivningsområder.
I tabellerne i bilag 7 er det angivet i hvilket omfang det anbefales at udføre supplerende undersøgelser i de forskellige områder/boringer.

Dronebaserede metoder
til screening af arealer
med begrænsede ad-

NIRAS er i gang med et udviklingsprojekt i samarbejde med Region Sjælland
med udvikling og afprøvning af en metan-specifik sensor monteret på en drone,
som vil kunne anvendes til at screene udsivningen af helt specifikt metan fra

gangsforhold

lossepladser med begrænsede adgangsforhold. Fremadrettet bør det således
overvejes om det vil være en mulighed at anvende en dronebaseret metode til
screening af mere eller mindre utilgængelige lossepladsarealer for udsivning af
metan.
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KONKLUSION
Der er målt en totalemission af metan fra Køge Losseplads på henholdsvis 19,9
± 3,0 kg metan pr. time og 14,4 ± 1,3 kg metan pr. time, svarende til en gennemsnitlig emission af metan på 17,2 kg metan pr. time. Dette er i den høje ende i
forhold til totalemissioner af metan fra lossepladser, som tidligere er målt i Danmark /3/. Op til 90% af emissionen af metan vurderes at stamme fra projektområdet. I de områder, hvor det har været muligt at udføre FID-målinger, er der
identificeret tre hotspot områder samt fire eksisterende boringer, hvorfra der
vurderes at være potentiale for en markant udsivning af metan, og hvor det vurderes at være relevant at etablere biocover. Endvidere er der identificeret seks
områder, hvor det vurderes eventuelt også at kunne være relevant at etablere
biocover. Forud for projektering af biocoverløsningerne anbefales det at udføre
supplerende undersøgelser i form af opsporende/afgrænsende FID-målinger og
fluxkammer-/sporgasmålinger. Dette med henblik på dels at opnå en baseline for
fluxen af metan fra de enkelte hotspots og boringer og dels for at opnå et bedre
designgrundlag for vurdering af nødvendige biocoverarealer. De supplerende
undersøgelser bør endvidere udføres for bedre at kunne estimere potentialet for
reduktion af metanemissionen samt vurdere, om det omkostningsmæssigt fortsat
vil være relevant at etablere biocover i alle de udpegede områder/boringer.
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PRIORITERING AF UDSIVNING FRA HOTSPOTS OG BORINGER I FHT. VIDERE TILTAG OG ETABLERING AF BIOCOVER
På baggrund af FID- og Picarro-målingerne er udsivningen fra de enkelte hotspots og boringer prioriteret i fire farvekategorier (rød-orange-gul-grøn) i forhold til eventuelle
videre tiltag og etablering af biocover. Prioriteringen er sket ud fra en vurdering af målte værdier, arealer og sammenhængen mellem FID- og picarro-målingerne.
Bilaget er delt op i tre tabeller med vurdering og prioritering af resultater fra:

Tabel 1: Overfladescreening
Tabel 2: Boringer
Tabel 3: Picarro-målinger

SIGNATURFORKLARING
Farvekode Anbefalinger i forhold til kommende aktiviteter
Områder eller boringer, som vurderes relevante for etablering af biocover. Supplerende undersøgelser anbefales udført forud for etablering af biocover.
I områderne udføres supplerende undersøgelser ved yderligere at afgrænse udsivningsområdet med FID-målinger og estimere udsivningen af metan
med fluxkammermålinger. For boringer udføres supplerende undersøgelser med sporgas- eller fluxkammermålinger med det formål at estimere
udsivningen af metan fra selve boringen samt kortlægge, i hvilken grad der sker udsivning af metan fra jorden omkring boringerne.
Områder eller boringer, som vurderes eventuelt at kunne være relevante for etablering af biocover. Supplerende afgrænsning/opsporende
undersøgelser med FID-målinger og evt. fluxkammermålinger eller sporgasmålinger anbefales udført for at afklare eventuelt behov for biocover. Kan
eventuelt afvente resultaterne fra områderne og boringerne med de højest målte FID-udslag (markeret med rødt, jf. ovenstående), såfremt det
estimerede bidrag af metan fra disse områder og boringer ikke i tilstrækkelig grad kan godtgøre for den målte totale emission.
Områder, som ikke umiddelbart vurderes at være relevante for etablering af biocover. Det anbefales eventuelt at udføre supplerende undersøgelser
med FID-målinger for at afklare, om der alligevel kunne være et væsentligt bidrag af metan fra områderne. Kan eventuelt afvente resultaterne fra
områderne og boringerne med de højest målte FID-udslag (markeret med rødt og orange, jf. ovenstående), såfremt det estimerede bidrag af metan fra
disse områder og boringer ikke i tilstrækkelig grad kan godtgøre for den målte totale emission.
Der anbefales ingen undersøgelses- eller biocoveraktiviteter.

TABEL 1: OVERFLADESCREENING
Område

A

Måle- Måleresultater
dato (ppm over baggrundsniveau)
2015

14/9

16 punkter over 10 ppm,
heraf 4 punkter over 100 ppm.

Max.
måleværdi
over
baggrundsniveau
(ppm)
583 ppm

Ca. areal
(> 5 ppm)

Indledende vurdering i fht. biocover
Bemærkninger

60 m2

Område med gruset/stenet overflade
med revner og misvækst. Se fotos i bilag
8.

Stemmer godt overens med
Picarro-målinger fra 3/11.
2

B

14/9

3 punkter over 10 ppm.

18 ppm

1-2 m

C

13/7
11/9

2 punkter over 10 ppm.
Højeste værdier målt den 11/9.

16 ppm

25 m2

D

13/7
11/9

5 punkter over 10 ppm.
Højeste værdier målt den 11/9.

48 ppm

75 m2

E

4/8

Stemmer godt overens med
Picarro-målinger fra 17/8.
1 punkt over 10 ppm.

40 ppm

Heraf 1-2 m2
med punkter
over 10 ppm.
1 m2

F

13/7

1 punkt over 10 ppm.

31 ppm

1 m2

G

14/9

15 punkter over 1 ppm.

2,8 ppm

15 m
strækning

H

11/9

I forbindelse med FIDmålingerne er boring B13, som
skulle være placeret i samme
område, forgæves forsøgt
lokaliseret.
1 punkt over 5 ppm.

5,4 ppm

I

4/8

Enkeltmåling.

10 ppm

2m
strækning
-
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Sandsynligvis egnet til etablering af
biocover pga. høje koncentrationer.
Vurderes ikke umiddelbart at være et
væsentligt udsivningsområde pga. lille
areal og moderate koncentrationer.
Vurderes ikke umiddelbart at være et
væsentligt udsivningsområde pga. lille
areal og moderate koncentrationer.
Større areal/strækning med målinger
over baggrundsniveau.
Vurderes muligvis at være relevant i
forhold til biocover.
Vurderes ikke umiddelbart at være et
væsentligt udsivningsområde pga. lille
areal.
Vurderes ikke umiddelbart at være et
væsentligt udsivningsområde pga. lille
areal.
FID-målingerne vurderes ikke i sig selv
at give anledning til etablering af
biocover eller udførelse af supplerende
undersøgelser. Picarro-målinger
indikerer dog, at der kunne være øget
udsivning øst for dette område
(eventuelt fra boring B13).
Ikke relevant i forhold til biocover pga.
lave koncentrationer og lille areal.
Ikke relevant i forhold til biocover pga.
lave koncentrationer og lille areal
(enkelt punkt).

Etablering af
biocover

Aktioner
Yderligere
afgrænsning/
opsporing

Måling af
flux

JA

JA

JA

EVT.

EVT.

EVT.

EVT.

EVT.

EVT.

EVT.
Afhænger af
resultaterne af
supplerende
undersøgelser
EVT.

JA

JA

EVT.

EVT.

EVT.

EVT.

EVT.

Se boring B13 i tabel 2.
Se picarro-område P-II i tabel 3.

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

1
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2 punkter over 100 ppm.

593 ppm

Betondæksel

K

4/8

2 punkter over 5 ppm

7,1 ppm

900 m2

Ikke relevant i forhold til biocover pga.
spredte lave koncentrationer.

NEJ

JA
Evt. FIDmålinger i
flere kloakbrønde rundt
om lossepladsen med
henblik på at
undersøge,
om kloakkerne
er en generel
spredningsvej
for lossepladsgas.
NEJ

L

4/8
11/9

>20 punkter over 10 ppm.
Heraf 2 punkter over 50 ppm.
Højeste værdier målt den 11/9.

131 ppm

900 m2

Åbent område med græs. Se foto i bilag
8.

JA

JA

JA

EVT.

EVT.

EVT.

Målt ved knækket betondæksel
øst for lossepladsen.
Se foto i bilag 8.

De målte koncentrationer vurderes
muligvis at skyldes andre organiske
stoffer i kloakken; men kan også skyldes
spredning af gas fra lossepladsen.

EVT.
Afhænger af
resultaterne af
supplerende
undersøgelser

Vurderes muligvis at være relevant i
forhold til biocover, idet
kloakker/brønde kan udgøre en
spredningsvej for metan og dermed
bidrage til den totale metanemission.

M

13/7

1 punkt over 10 ppm.

40 ppm

1 m2

N1

13/7

10 ppm

10 m2

N2

11/9

3 punkter over 5 ppm.
Heraf 1 punkt over 10 ppm
2 punkter over 5 ppm

5,4 ppm

4m
strækning

O

10/9

4 punkter over 10 ppm.

24 ppm

P

14/9

6 punkter over 10 ppm.

16 ppm

4 m2 +
20 m
strækning
10 m2

Q

14/9

Alle punkter < 5 ppm.

2,8 ppm

25 m2

R

11/9

17 punkter over 5 ppm.
Heraf 8 punkter over 10 ppm.

47 ppm

50 m2

S

11/9

10 punkter over 5 ppm.
Heraf 4 punkter over 10 ppm.

12 ppm

Heraf 10 m2
med punkter
over 10 ppm.
40 m2

T

14/9

9 punkter over 50 ppm.
Heraf 7 punkter over 100 ppm

705 ppm

10 m2

U

6/8

2 punkter over 5 ppm.
Heraf 1 punkt over 10 ppm.

24 ppm

3m
strækning
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Sandsynligvis egnet til etablering af
biocover pga. stort areal med moderate
koncentrationsniveauer.
Vurderes ikke umiddelbart at være et
væsentligt udsivningsområde pga. lille
areal.

FID-målingerne vurderes ikke i sig selv
at give anledning til etablering af
biocover eller udførelse af supplerende
undersøgelser. Picarro-målinger fra den
17/8-2015 indikerer dog, at der kunne
være øget udsivning øst for området.
Vurderes ikke umiddelbart at være et
væsentligt udsivningsområde pga. lille
areal og moderate koncentrationer.
Vurderes ikke umiddelbart at være et
væsentligt udsivningsområde pga. lille
areal og moderate koncentrationer.
Ikke relevant i forhold til biocover pga.
lave koncentrationer og lille areal.
Større areal/strækning med målinger
over baggrundsniveau.
Vurderes muligvis at være relevant i
forhold til biocover.
Vurderes ikke umiddelbart at være et
væsentligt udsivningsområde pga. lille
areal og moderate koncentrationer.
Sandsynligvis egnet til etablering af
biocover pga. høje koncentrationer.
Se luftfoto i bilag 8.
Vurderes ikke umiddelbart at være et
væsentligt udsivningsområde pga. lille
areal og moderate koncentrationer.
Kan muligvis være skyldes udsivning af
metan fra et kloakdæksel.

JA

NEJ

Se picarro-område P-V i tabel 3.

EVT.

EVT.

EVT.

EVT.

EVT.

EVT.

NEJ

NEJ

NEJ

EVT.
Afhænger af
resultaterne af
supplerende
undersøgelser
EVT.

JA

JA

EVT.

EVT.

JA

JA

JA

EVT.

EVT.

EVT.
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TABEL 2: BORINGER
Boring

B13

Boringsoplysninger

Boring fra 1993
placeret på den
nordlige del af
lossepladsen.

Måledato
2015

Måleresultater
(ppm over
baggrundsniveau)

-

Kunne ikke lokaliseres i
forbindelse med FIDmålinger

Max.
måleværdi
over
baggrundsniveau
(ppm)
-

Forventet placering
fremgår af /1/, men
placering er meget
usikker.

Aktioner
Yderligere
afgrænsning/
opsporing

Picarro-målinger fra 17/8-2015
indikerer, at der kunne være øget
udsivning fra det område, hvor B13
ifølge undersøgelsesrapporten fra
1993 skulle være placeret /1/.

JA
Det anbefales
at rydde
bevoksningen
på en del af
arealet og
udføre
supplerende
opsporing af
områder/
boring med
udsivning af
metan.

EVT.
Afhænger af
resultaterne af
supplerende
undersøgelser

Ved boringerne B14 og B15, som er
etableret samtidig med B13, er der
målt høje FID-udslag (> 1.000 ppm).
Det vurderes derfor, at B13 også
kan udgøre en væsentlig kilde for
udsivning af metan.

Boringsdybde: 5 m u.t.
Forventet
filtersætning i tre
dybder (ø 25 mm).

B14

Indledende vurdering i fht. biocover
Bemærkninger
Etablering af
biocover

Vurderes muligvis at være relevant i
forhold til biocover.

Måling af
flux

JA
Såfremt
boring kan
lokaliseres.

2.121 ppm

Sandsynligvis egnet til etablering af
biocover pga. høje koncentrationer.

JA

Se også
område P-II i
tabel 3.
JA

22.586 ppm

Sandsynligvis egnet til etablering af
biocover pga. høje koncentrationer.

JA

JA

JA

-

NEJ

NEJ

NEJ

Forventet placering
fremgår af /1/, men
placering er meget
usikker.

På baggrund af resultaterne fra
DTUs totalmålinger og picarromålinger vurderes det, at bidraget
af metan fra den sydlige del af
lossepladsen, hvor B16-B18 skulle
være placeret, er relativt lille i
forhold til bidraget fra den nordlige
del af lossepladsen /2,3/.

Boringsdybde: 2 m u.t.
Forventet filtersat i ét
niveau.

Det anbefales derfor ikke at bruge
yderligere ressourcer på at
lokalisere boringerne B16-B18.

Boring fra 1993
placeret på den
nordlige del af
lossepladsen.
Lokaliseret ca. 50
meter nord for
forventet placering, jf.
/1/.

10/9

5 punkter over 1.000 ppm.

JA

De højeste værdier er målt
ved dækslet til boringen.

Filtersat i tre niveauer
inden for 5 m u.t.
(ø25 mm).
1 af 3 filtre var
forsynet med prop
med prøveudtag og
klemme. Øvrige filter
var uden prop.

B15

Se fotos i bilag 8.
Boring fra 1993
placeret på den
nordlige del af
lossepladsen.
Lokaliseret ca. 100
meter nord for
forventet placering, jf.
/1/.

11/9
14/9

Filtersat i to eller tre
niveauer inden for 5 m
u.t. (ø25 mm).
1 af 2-3 filtre var
forsynet med prop og
åben prøvestuds. 1 af
2-3 filtre var uden
prop.

B16B18

Se fotos i bilag 8.
Boringer fra 1993
placeret på den sydlige
del af lossepladsen.

rev. 18-12-2015, maf

6 punkter over 1.000 ppm.
Højeste værdier er målt
den 11/9. De højeste
værdier er målt dels ved
dækslet til boringen, men
også langs kanten af
betonmufferøret og over
jorden inden for ca. 1
meters radius af boringen.
Jorden fremstår med
revner på grund af rødder
fra et træ ved siden af
boringen.

Kunne ikke lokaliseres i
forbindelse med FIDmålingerne.
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Boring fra 2014
placeret i affald i den
østlige kant af
lossepladsen.
Filtersat 0,7-2,7 m u.t.
(ø63 mm). Filter er
afsluttet med
plastichætte.
Boring fra 2014
placeret i affald inde
på selve lossepladsen.

11/9

1 punkt over 10 ppm

12 ppm

Ikke relevant i forhold til biocover
pga. lave koncentrationer.

NEJ

NEJ

NEJ

10/9
11/9
14/9

5 punkter over 100 ppm.

370 ppm

Sandsynligvis egnet til etablering af
biocover pga. høje koncentrationer.

JA

JA

JA

10/9
14/9

8 punkter over 100 ppm.
Heraf 1 punkt over 1.000
ppm.

3.948 ppm

Sandsynligvis egnet til etablering af
biocover pga. høje koncentrationer.

JA

JA

JA

13 ppm

Ikke relevant i forhold til biocover
pga. lave koncentrationer.

NEJ

NEJ

NEJ

Filtersat 2,7-4,7 m u.t.
(ø63 mm). Filter er
afsluttet med
plastichætte.

B208

Se fotos i bilag 8.
Boring fra 2014
placeret i affald inde
på selve lossepladsen.
Filtersat 3,0-4,0 m u.t.
(ø63 mm). Filter er
afsluttet med
plastichætte.

Højeste værdier er målt
den 10/9. De højeste
værdier er målt dels ved
dækslet til boringen og
dels ved brud på
betonmufferøret.

Betonmufferøret er
beskadiget ved
terræn.

RØR

Se fotos i bilag 8.
Sort plasticrør i jorden
observeret i
forbindelse med FIDmålinger.

Højeste værdier er målt
den 14/9. Generelt er de
højeste værdier målt ved
dækslet til boringen.

14/9

1 punkt over 10 ppm.

Røret er mere end ca.
1 meter dybt og
vandfyldt.
Se foto i bilag 8.

rev. 18-12-2015, maf
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TABEL 3: PICARRO-MÅLINGER
Område

P-I

P-II

Måle- Overordnet
dato vindretning
2015

15/3

Østlig

Max.
måleværdi
over
baggrundsniveau
(ppm)
3,6 ppm

25/7

Østlig

3,6 ppm

16 m

3/11

Sydlig

3,7 ppm

65 m

17/8

Østlig

4,5 ppm

Omtrentlig
strækning
(> 3 ppm)

Indledende vurdering i fht. biocover
Bemærkninger

14 m

Overordnet set stemmer picarro-målingerne
overens med FID-målinger i område A, jf. tabel
1. Picarro-målingerne kan også indikere
udsivning af metan fra den nordligste del af
lossepladsen.

18 m

Picarro-målingerne vurderes ikke i sig selv at
give anledning til videre biocovertiltag.
Picarro-målingerne indikerer, at der kunne være
øget udsivning øst for denne strækning
(eventuelt fra boring B13).
Et eventuelt område eller boring med udsivning
af metan, som kan godtgøre de forhøjede
picarro-målinger, vurderes ikke at være
lokaliseret i forbindelse med de hidtil udførte
FID-målinger.

Etablering af
biocover

Aktioner
Yderligere
afgrænsning/
opsporing

NEJ
Se dog område
A i tabel 1.

NEJ
Se dog område A i
tabel 1.

NEJ
Se dog område A i
tabel 1.

EVT.
Afhænger af
resultaterne af
supplerende
undersøgelser

JA
Det anbefales at
rydde
bevoksningen på
en del af arealet og
udføre
supplerende
opsporing af
områder/ boring
med udsivning af
metan.

JA
Såfremt boring/
udsivningsområde kan
lokaliseres.

Vurderes muligvis at være relevant i forhold til
biocover.

P-III

25/7

Østlig

4,4 ppm

62 m

P-IV

17/8

Østlig

3,2 ppm

5m

P-V

17/8

Østlig

8,8 ppm

40 m

19/8

Østlig

5,3 ppm

5m

Overordnet set stemmer picarro-målingerne
overens med FID-målinger ved boring B14, jf.
tabel 2.
Picarro-målingerne indikerer dog også, at der
nord for boring B14 kan være et område med
udsivning af metan, som ikke har været
tilgængeligt for FID-målinger.
Repræsenterer et mindre område af
lossepladsen mod øst. Skrænterne øst for
strækningen vurderes at være tilstrækkeligt
dækket af FID-målingerne.
Picarro-målingerne indikerer, at der kunne være
øget udsivning øst for områderne N1 og N2.
Et eventuelt område med udsivning af metan,
som kan godtgøre de forhøjede picarromålinger, vurderes ikke at være lokaliseret i
forbindelse med de hidtil udførte FID-målinger.

EVT.

Se også boring B13
i tabel 2.
EVT.

EVT.

NEJ

NEJ

NEJ

EVT.
Afhænger af
resultaterne af
supplerende
undersøgelser

JA
Såfremt
udsivningsområde
lokaliseres.

NEJ

JA
Det anbefales at
rydde
bevoksningen på
en del af arealet
nedvinds
strækningen og
udføre
supplerende
opsporing af
områder med
udsivning af metan.
NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

EVT.

EVT.

EVT.

EVT.

EVT.

EVT.

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

Vurderes muligvis at være relevant i forhold til
biocover.

P-VI

17/8

Østlig

3,4 ppm

15 m

P-VII

17/8

Østlig

3,5

3m

P-VIII

17/8

Østlig

3,0 ppm

5m

P-IX

17/8

Østlig

4,2 ppm

8m

P-X

17/8
19/8

Østlig
Østlig

3,6 ppm
4,4 ppm

11 m

P-XI

19/8

Østlig

3,4 ppm

4m

P-XII

19/8

Østlig

3,4 ppm

15 m

rev. 18-12-2015, maf

Ikke relevant i forhold til biocover pga. relativ
kort strækning med lave koncentrationer på
lossepladsen.
Ikke relevant i forhold til biocover pga. relativ
kort strækning med lave koncentrationer på
lossepladsen.
Ikke relevant i forhold til biocover pga. relativ
kort strækning med lave koncentrationer på
lossepladsen.
Kan muligvis være relateret til FID-målingerne i
område U, jf. tabel 1.
Vurderes ikke umiddelbart at være et
væsentligt udsivningsområde pga. kort
strækning og moderate koncentrationer.
Vurderes ikke umiddelbart at være et
væsentligt udsivningsområde pga. kort
strækning og moderate koncentrationer.
Ikke relevant i forhold til biocover pga. relativ
kort strækning med lave koncentrationer på
lossepladsen.
Ikke relevant i forhold til biocover pga. relativ
kort strækning med lave koncentrationer på
lossepladsen.
Kan muligvis være relateret til FID-målingerne i
område R, jf. tabel 1.

Måling af flux

NEJ
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P-XIII

17/8

Østlig

4,9 ppm

9m

P-XIV

25/7

Østlig

11 ppm

75 m

Vurderes ikke umiddelbart at være et
væsentligt udsivningsområde pga. kort
strækning og moderate koncentrationer.
Sandsynligvis egnet til etablering af biocover
pga. høje koncentrationer.
Umiddelbart nedvinds strækningen er der en
kloakbrønd, som er tilknyttet en kloakledning,
der løber gennem et hjørne af lossepladsen. Det
vurderes, at de forhøjede picarro-målinger
muligvis kan skyldes udsivning gas fra et eller
flere kloakdæksler som følge af indtrængning og
spredning af lossepladsgas via kloakken. Ifølge
kloakplaner for området ligger kloakledningerne
dog formentlig under grundvandsspejlet, hvilket
kan begrænse indtrængning af gas til systemet.

EVT.

EVT.

EVT.

EVT.
Afhænger af
resultaterne af
supplerende
undersøgelser

JA

JA

Det anbefales at undersøge kloaksystemet
nærmere med henblik på at afklare, om
kloakledningerne udgør en spredningsvej for
lossepladsgas og om der er potentiale for
etablering af biocover.
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Foto 1: Område A med misvækst og
stenet/gruset dæklag.

Foto 2: Område A med misvækst og
stenet/gruset dæklag.

Foto 3: Område L set fra nordøst
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Foto 4: Område T (kilde: Google Earth)

Foto 5: Område J med knækket
brønddæksel i forgrunden.

Foto 6: Sort plasticrør observeret på
lossepladsarealet.
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Foto 7: Måling af boring B14.

Foto 8: Indretning af boring B14.

Foto 9: Boring B15.

Foto 10: Indretning af boring B15.
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Foto 11: Boring B207 set fra nord.

Foto 12: Boring B207 set fra vest.

Foto 13: Brud på boring B208.

Foto 14: Brud på boring B208.
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Måling af den totale metanemission fra Køge
deponi

Metan og sporgaskoncentrationer nedvinds Køge deponi under måling af den totale metanemission
den 25. juli, 2015. Den røde kurve illustrerer målte koncentrationer af metan over baggrundsniveau
(1,900 ppm) og er ganget med 8000 for at være synlig på kortet. Den gule kurve illustrerer målte
koncentrationer af sporgas (acetylen) og er ganget med 150. De gule trekanter markerer, hvor der
blev frigivet sporgas.

Anders M. Fredenslund, Antonio Delre & Charlotte Scheutz
Institut for Vand og Miljøteknologi
Danmarks Tekniske Universitet.
November 2015
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Måling af den totale metanemission fra Køge deponi – side 1

1. Indledning og formål
Institut for Vand og Miljøteknologi (DTU Miljø) udfører for Miljøstyrelsen målinger af totale
emissioner af metan fra en række danske deponier som led i etablering af biocovers til
nedbringelse af drivhusgasemissioner. Denne rapport beskriver måling og resultater fra Køge
deponi beliggende ved Værftsvej og Køge Marina. Målingen af den totale metanemission blev
udført 25. juli, 2015. Der er desuden blev udført screeninger af metankoncentrationer på
deponiet 17. og 19. august, 2015 samt 3. november, 2015.
DTU Miljø har lang erfaring med måling af gasemissioner fra deponier med brug af forskellige
metoder. I 2011 blev der indkøbt udstyr til opbygning af en mobil analyseplatform til udførsel af
sporgasdispersionsmålinger, som har vist sig at være en velegnet metode til måling af totale
metanemissioner fra deponier og lignende anlæg, der er karakteriseret ved at emissionerne
sker fra diffuse og måske ukendte kilder fordelt på relativt store arealer.
Sporgasdispersionsmetoden har været anvendt her til at måle den totale emission af metan fra
det deponerede affald på anlægget. Der understreges, at målingen viser emissionen, som den
var på det tidspunkt, hvor målingen blev udført, og at gasemissioner fra deponier varierer over
tid - blandt andet under påvirkning af atmosfæriske forhold som trykstigninger og fald.
DTU Miljø har tidligere - i marts, 2015, målt den totale emission af metan fra Køge Deponi
(Delre & Scheutz, 2015). Ved denne måling blev den totale metanemission fra deponiet målt til
14,4±1,3 kg CH4 time-1. Målingen udført marts, 2015 blev udført på et tidspunkt, hvor det
atmosfæriske tryk var faldende, hvilket kan have medført en forøget metanemission fra
deponiet.

2. Metodebeskrivelse
Metoden, der blev anvendt til kvantitativ bestemmelse af den totale metanemission fra deponiet,
kaldes den dynamiske sporgasdispersionsmetode, der blandt andet er beskrevet i Galle et al.,
2001, Scheutz et al., 2011 og Mønster et al., 2014.
Teorien bag den benyttede målemetode er, at gasser med lang atmosfærisk levetid vil opføre
sig ens i forhold til opblanding og transport i atmosfæren. Det er derfor muligt at udlede en
kendt mængde af en sporgas tæt på metankilderne, måle koncentrationen af sporgas samt
metan langt væk fra kilderne i vindens retning og derefter beregne emissionen af metan ud fra
forholdet mellem koncentration af metan og sporgas. Efter at baggrundskoncentrationerne er
fratrukket, vil forholdet mellem koncentrationen af metan og sporgas på målestedet være det
samme som forholdet mellem metanemissionen og udledningen af sporgas på deponiet.
Princippet i metoden er illustreret i Figur 1.
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Figur 1. Princippet i den dynamiske sporgasdispersionsmetode til bestemmelse af metanemissionen fra et
affaldsdeponi. På figuren ses et match mellem stigninger og fald i koncentrationer af sporgas og metan
målt på tværs nedvinds et deponi. Dette indikerer, at sporgasfrigivelsen på tilfredsstillende vis simulerer
frigivelsen af metan.

Målingerne blev foretaget med et Picarro metan/acetylen analyseapparatur (model G2203),
som kan måle meget små koncentrationsforskelle trods den relativt høje baggrundskoncentration af metan i atmosfæren. En GPS var tilsluttet udstyret for at registrere den præcise
geografiske position under målingerne, og en vejrstation målte temperatur, atmosfærisk tryk,
vindstyrke og retning. For at få en god simulering af den samlede emission af metan er det
nødvendigt at frigive sporgas de steder på deponiet, hvor hovedparten af metanen emitteres.
Dette sikres ved, at der inden den egentlige måling udføres en screening af
metankoncentrationer ved at måle tilgængelige steder på deponiet.
I starten og i slutningen af hver målekampagne måles baggrundskoncentrationerne af metan og
sporgas opvinds fra deponiet, og det sikres, at der ikke er andre kilder imellem deponiet og den
valgte målevej nedvinds fra deponiet, som kan bidrage til forhøjede koncentrationer af metan
eller sporgas. Baggrundkoncentrationen kan stige eller falde i løbet af en målekampagne,
hvilket ofte vil skyldes en ændring i lokale atmosfæriske forhold. For at undgå indflydelse fra en
stigende eller faldende baggrundskoncentration blev den målte koncentration i enden af hver
fanemåling brugt som baggrundskoncentration i emissionsberegningerne i de tilfælde, hvor de
atmosfæriske forhold ændrede sig under målekampagnen. Baggrundskoncentrationen af
sporgassen acetylen ændrer sig dog ikke som følge af lokale atmosfæriske ændringer på
samme måde som metan, da der ikke er så mange lokale emissionskilder.
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3. Beskrivelse af udførte målinger
Måling af den totale metanemission blev udført 25. juli, 2015 mellem ca. 6:30 og 14:00. De
første ca. 1,5 time blev brugt på screeninger af metankoncentrationer i området, mens den
resterende tid blev brugt på måling af totalemission af metan fra deponiet.
Ved måling af totalemission af metan blev der anvendt acetylen som sporgas frigivet fra fire
lokaliteter på deponiet. Der blev i alt frigivet mellem 1,4 og 2,0 kg acetylen i timen. Flowrater fra
de enkelte sporgasflasker blev justeret undervejs i målingen, for at sikre bedst mulig simulering
af metanemission fra deponiet. Dette blev moniteret ved at vurdere sammenfald mellem
forøgede koncentrationer af henholdsvis metan og sporgas nedvinds deponiet.

Temperaturen var 16 qC. Der var en svag vind, der skiftede i retning mellem øst og nordøst, der
muliggjorde måling nedvinds deponiet på Ølbyvej, Agerskovvej/Stensbjergvej og
Københavnsvej i en afstand på mellem ca. 450 m og 1,4 km fra deponiets rand. Vindens
hastighed varierede i hastighed mellem ca. 1 og 3 m/s.
Figur 2 viser atmosfæretrykket i perioden før, under og efter målingen målt på Roskilde
Lufthavn ca. 15 km fra deponiet. Det fremgår af figuren at målingen er udført i en med faldende
atmosfæretryk på ca. 1002 mbar.

Figur 2. Atmosfæretryk i perioden for målingen målt ved Roskilde Lufthavn. Ca. tidspunkt for målingen er
fremhævet i figuren. (Kilde: http://www.wunderground.com).

Ud over måling af den totale metanemission fra deponiet udført d. 25. juli, 2015, blev der udført
screeninger af metankoncentrationer på deponiets område d. 17. og 19. august, 2015, under
østlig, svag vind, og stigende atmosfæretryk. Der blev forgæves forsøgt måling af totalemission
af metan fra deponiet disse datoer. Dette blev måske forhindret af lav emission forsaget af
trykstigningen og/eller meget svag vind under målingen.
Der blev derudover udført en screening af metankoncentrationer den 3. november, 2015 på den
del af deponiet, der ligger vest for Værftsvej, og som p.t. rummer genbrugsplads og
industriområde. Under denne måling var der vind fra sydlig retning og faldende atmosfæretryk.
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4. Resultater
4.1 Screening af metankoncentrationer i deponiets omgivelser
Der blev målt metankoncentrationer i deponiets omgivelser, for at identificere nærliggende
kilder til metanudledninger, der vil kunne influere på resultatet af totalmålingen samt for at
identificere mulige steder for at måle emissionen fra deponiet.
Figur 3 viser screening af metankoncentrationer i deponiets omgivelser udført samme dag som
måling af den totale metanemission fra deponiet – 25. juli, 2015. Deponiets omtrentlige grænser
er markeret på figuren, hvor deponiet opdeles i tre områder (”område A, B og C”). I den
tilgængelige del opvinds deponiet, blev der målt metankoncentrationer nær baggrundsniveau,
der blev målt til 1,889 ppm. Dette var som forventet, da deponiet ved den vindretning, der var
undermålingen, opvinds grænser mod Køge Bugt og Køge Marina, hvor der ikke forventes
metanemissioner af betydning. Der antages derfor, at der ikke har været kilder til
metanemissioner opvinds deponiet, der har influeret på måling af den totale metanemission. På
vejen, der krydser område A (markeret (A) på Figur 3) blev der målt metanemissioner på op til
ca. 3,5 ppm over baggrundsniveau, hvilket tyder på metanemission fra denne del af deponiet.

Figur 3. Screening af metankoncentrationer i deponiets omgivelser udført 25. juli, 2015. Den røde kurve
illustrerer målte koncentrationer af metan over baggrundsniveau (1,889 ppm) og er ganget med 200 for at
være synlig på kortet.

Umiddelbart nedvinds område A markeret (B) og (C) på figuren blev der målt
metankoncentrationer på op til henholdsvis 1,8 og 2,0 ppm over baggrundsniveau. Nedvinds
område B (markeret (D) på figuren) blev der målt koncentrationer op til ca. 0,4 ppm over
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baggrundsniveau på en mindre del af strækningen. Denne del af vejen ligger dog end del lavere
end deponiet.
På to strækninger længere nedvinds deponiet blev der observeret forøgede
metankoncentrationer, der ud fra vindretningen må antages at skyldes emissioner fra deponiet.
Disse steder er markeret (A) og (B) på Figur 4. Ved Københavnsvej (A) blev der målt
koncentrationer på op til 0,092 ppm over baggrundsniveau, mens der ved
Agerskovvej/Stensbjergvej (B) blev målt koncentrationer op til 0,042 ppm over
baggrundsniveau. Den svagt forøgede metankoncentration ved (C) skyldes muligvis emissioner
fra industriområdet syd for deponiet.

Figur 4. Målte koncentrationer nedvinds deponiet observeret 25. juli, 2015. Den røde kurve illustrerer målte
koncentrationer af metan over baggrundsniveau (1,889 ppm) og er ganget med 4000 for at være synlig på
kortet.

4.2 Screening af metankoncentrationer på deponiets område
Måling af totalemission fra deponiet med sporgasdispersionsmetoden kræver, at frigivelsen af
sporstof så vidt muligt sker samme sted som frigivelsen af metan som beskrevet i afsnit 2. Dette
blev gjort ved at måle de steder på deponiet, hvor det var muligt at køre med det anvendte
måleudstyr.
Figur 5 viser målte metankoncentrationer på område A og B. Screeningen af koncentrationer på
område A blev udført 17. august, 2015, mens screeningen på område B og C blev udført 19.
august 2015. Vejrforholdene var ens de to dage: østlig, svag vind og stigende atmosfæretryk.

Måling af den totale metanemission fra Køge deponi – side 6

I den sydlige del af område A blev der målt koncentrationer ved (A) på op til 0,9 ppm over
baggrundsniveau, der blev målt til 1,900 ppm. I den centrale de af område A (markeret (B) på
figuren) blev de højeste koncentrationer målt – op til 6,9 ppm over baggrundsniveau. I den
nordlige del af område A, der er markeret (C) på figuren, blev der målt koncentrationer op til ca.
2,2 ppm over baggrundsniveau.
Der blev målt metankoncentrationer nær baggrundsniveau på område B, hvilket tyder på en lav
emission fra denne del af deponiet.

Figur 5. Screening af metankoncentrationer på Køge deponi 17. august, 2015 (område A) og 19. august
(område B og C). Den røde kurve illustrerer målte koncentrationer af metan over baggrundsniveau (1,900
ppm) og er ganget med 100 for at være synlig på kortet.

Der blev udført en screening af metankoncentrationer den 3. november, 2015, hvor der blev
målt på område C. Denne screening blev udført med vind fra syd, og under faldende
atmosfæretryk. Resultater af denne screening er vist i Figur 6. Generelt blev der målt
metankoncentrationer nær baggrundsniveau, der her var 2,069 ppm. Der blev dog set forhøjede
koncentrationer på genbrugspladsen markeret (A) på Figur 6 – op til 1,8 ppm over
baggrundsniveau.
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Figur 6. Screening af metankoncentrationer på Køge deponi (område C) 3. november, 2015. Den røde
kurve illustrerer målte koncentrationer af metan over baggrundsniveau (2,069 ppm) og er ganget med 100
for at være synlig på kortet.

Det samme blev set nær en mindre bygning ved (B) på figuren, hvor der blev målt
koncentrationer op til 1,9 ppm over baggrundsniveau. De forhøjede koncentrationer målt ved
(C) vurderes at skyldes emissioner fra område A. Der vurderes på denne baggrund, at der sker
en mindre emission fra område C, koncentreret i den østlige del nær genbrugspladsen.

4.3 Måling af totalemission af metan fra deponiet
Metanemissionen er beregnet ud fra forholdet mellem metan- og sporgaskoncentrationerne i
nedvindsfanen, hvor koncentrationerne er integreret for hver traversering af fanen. Der blev
udført 20 traverseringer.
Figur 7 viser et eksempel måling af metan og sporgaskoncentrationer nedvinds deponiet. Som
nævnt ovenfor, blev der frigivet sporgas fra fire lokaliteter på deponiet, der alle var placeret i
område A, hvor hovedparten af emissionen fra Køge deponi antages at ske. Som vist i Figur 8
blev der opnået en god korrelation mellem sporgas og metankoncentrationer, hvilket tyder på,
at frigivelsen af sporgas har simuleret metanemissionen fra deponiet tilfredsstillende.

Måling af den totale metanemission fra Køge deponi – side 8

Figur 7. Eksempel på måling af metan og sporgaskoncentrationer nedvinds for deponiet udført 13:36. Den
røde kurve illustrerer målte koncentrationer af metan over baggrundsniveau (1,900 ppm) og er ganget med
8000 for at være synlig på kortet. Den gule kurve illustrerer målte koncentrationer af sporgas (acetylen) og
er ganget med 150. De gule trekanter markerer, hvor der blev frigivet sporgas.

Figur 8. Venstre graf viser metan- og acetylenkoncentrationer fra samme traversering som illustreret i
Figur 7. Faner fra hhv. deponi og komposteringsanlæg+biogasanlæg er fremhævede. Højre graf viser
metan koncentrationer plottet mod sporgaskoncentrationer for fanen fra deponiet.

Tabel 1 viser målte totale emissioner fra Køge deponi. Den samlede emission fra deponiet blev
beregnet til 19,9 ± 3,0 kg CH4 time-1 (gennemsnit af målinger ± én standardafvigelse).
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Tabel 1. Målte totalemissioner af metan fra Køge deponi 25. juli, 2015.

Tidspunktformåling
09:48
09:52
09:55
09:58
10:02
10:14
10:23
10:26
10:28
10:57





Måltmetanemission
(kgCH4hͲ1)
14,4
18,9
18,9
17,9
16,4
21,3
22,4
22,3
19,3
18,5





Tidspunktformåling Måltmetanemission
(kgCH4hͲ1)
11:00
20,7
11:02
21,2
11:30
18,1
11:32
17,1
11:40
25,7
11:42
24,6
11:46
23,5
13:36
16,6
13:40
22,5
13:54
17,5


Gennemsnit
19,9kgCH4hͲ1
Standardafvigelse
3,0kgCH4hͲ1
Antaltraverseringer
20

5. Konklusion
Der blev udført måling af den totale metanemission fra Køge deponi den 25. juli, 2015. Der blev
udført 20 traverseringer. Temperaturen var 16 qC. Der var en svag vind (mellem ca. 1 og 3 m/s),
der varierede i vindretning fra øst og nordøst. Målingen blev udført i en periode med faldende
atmosfæretryk, der var ca. 1002 mbar under målingen.
Screening af metankoncentrationer på Køge deponi viste forhøjede metankoncentrationer på
deponiet – særligt på den del der er angivet som ”område A” i denne rapport. Screeningen på
område A viste, at emissionen sker flere steder på denne del af deponiet. Screeninger på
område B og område C viste, at der sandsynligvis også sker emissioner fra disse dele.
Der vurderes, at hovedparten af emissionen sker fra område A. Dette vurderes dels ud fra
resultater af screeninger af metankoncentrationer, og dels ud fra, at frigivelse af sporgas fra
område A gav en god korrelation af sporgas og metankoncentrationer nedvinds deponiet, der
tyder på at sporgasfrigivelsen har simuleret emission af metan tilfredsstillende.
Den samlede emission fra deponiet blev beregnet til 19,9±3,0 kg CH4 time-1, hvilket er lidt
højere end ved målingen beskrevet i Delre & Scheutz, 2015, hvor emissionen blev målt til
14,4±1,3 kg CH4 time-1.
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Stamdata
Sagsnummer hos Miljøstyrelsen

MST-729-00091

Deponeringsanlægget /
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Audebo Deponi

Deponeringsanlæggets CVR nr.

CVR nr.: 13507406
P.nr.: 1014181969

Deponeringsanlæggets adresse
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Privat eller offentligt anlæg?
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Ansøger

Genbrugschef Finn Kjær, KARA/NOVEREN I/S
Telefonnummer: 4634 7552
E-mail: FK@karanoveren.dk
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Telefonnummer: 6038 4206
E-mail: maf@niras.dk
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Kortmateriale over deponeringsanlægget/lossepladsen
Kortmateriale af deponeringsanlægget/lossepladsen
Kortmateriale fremgår af notatet vedrørende den udførte overfladescreening, der er vedlagt som bilag A
til dette skema.

Overfladescreening
Opsummering af måleforhold og resultater
Målemetode og -udstyr

FID iht. Miljøstyrelsens retningslinjer.
Håndholdt FID-måler af mærket TVA1000B inkl. GPS.

Metodens detektionsgrænse for metan

1,0 – 50.000 ppm /1/

Baggrundskoncentration af metan målt i
forbindelse med overfladescreeningen

Ca. 2 ppm

Tidsrum for foretagelse af
overfladescreening

Overfladescreeninger er udført i 2015 på følgende dage:
17. juli
20. juli
21. juli
24. juli
3. september
25. september
23. oktober

Gennemsnitligt atmosfæretryk under
udførelsen af overfladescreeningen

Der er udført overfladescreeninger over flere dage. En graf
med atmosfæretryk for de enkelte måledage fremgår af
vedlagte notat vedr. overfladescreeningen i bilag A.

Gennemsnitlig lufttemperatur under
udførelsen af overfladescreeningen

Der er udført overfladescreeninger over flere dage. En graf
med temperaturdata for de enkelte måledage fremgår af
vedlagte notat vedr. overfladescreeningen i bilag A.

Gennemsnitlig vindstyrke og
dominerende vindretning under
udførelsen af overfladescreeningen

Der er udført overfladescreeninger over flere dage. En graf
med vindstyrke og vindretning for de enkelte måledage
fremgår af vedlagte notat vedr. overfladescreeningen i bilag A.

Afrapportering af overfladescreeningen
Et notat vedrørende den udførte overfladescreening er vedlagt som bilag A til dette skema.
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Totalmåling
Opsummering af resultater og måleforhold
Generelt:

Måling I

Målemetode og -udstyr

Dynamisk fane metode.

Måling II

Picarro metan/acetylen analyseapparatur.
Resultat af total metanemission

9,0 ± 1,7 kg CH4 pr. time målt
den 14. oktober 2015 /2/.
I en anden sammenhæng har
DTU i februar 2015 målt den
totale emission af metan fra de
afsluttede celler til 8,5 ± 2,3 kg
metan pr. time /3/.

Der er kun udført én måling af den
totale metanemission i
forbindelse med pilotprojektet.

Gennemsnittet af de to
målerunder er 8,8 kg metan pr.
time.
Måleusikkerhed

± 19%

-

(beregnet fra ovenstående)
Areal, som emissionen stammer fra

Celle 1 = 1,7 ha

-

Celle 2 = 1,7 ha
Celle 4 = 2,0 ha /4/
Total 5,4 ha (54.000 m2)
Emission

9,0 ± 1,7 kg CH4 pr. time

-

Metodens detektionsgrænse for
metan

1 kg CH4 pr. time /5/

-

Baggrundskoncentration af metan
under totalmåling

ca. 1,9 ppm /2/

-

Tidsrum for måling af total-emission

14. oktober 2015
kl. 14:25-15:35 /2/

-

Gennemsnitligt atmosfæretryk
under udførelsen af totalmålingen

ca. 1.025 hPa /2/

-

Gennemsnitlig lufttemperatur under
udførelsen af totalmålingen

8 °C /2/

-

Gennemsnitlig vindstyrke og
dominerende vindretning under
udførelsen af totalmålingen

3 m/s fra nordøst /2/

-
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Udfyldes kun, hvis sporgasdispersionsmetoden er anvendt:

Måling I

Måling II

Sporgas anvendt

Acetylen (99%)

-

Antal sporgas-frigivelsespunkter
samt frigivelsesrate for hvert
frigivelsespunkt

1) 0,7 kg sporgas pr. time

-

Sporgassen var placeret
centralt på den afsluttede del
af deponiet.
Til estimering af
totalemissionen fra
komposterings- og
biogasanlægget på deponiet
var der endvidere placeret en
sporgaskilde i området disse
anlæg. Her blev sporgas også
frigivet med en rate på 0,7 kg
pr. time.

Antal transekter

13

-

Korrelation mellem sporgas- og
metanfane (fratrukket baggrund)

R2 =0,80

-

(angivet for en typisk
traversering) /2/

Afrapportering af totalmålingerne
DTU’s rapport vedrørende totalmålingen udført den 14. oktober 2015 er vedlagt som bilag B til dette skema
/2/.

Regnskab for udførelse af baselineundersøgelsen
Samlet regnskab for udførelse af baselineundersøgelsen
Et regnskab for baselineundersøgelsen er vedlagt som bilag C til dette skema.

Planer for udarbejdelse og indsendelse af projektansøgning
Såfremt den totale metanemission (gennemsnittet
af de to totalmålinger) er højere end 6 kg CH4 pr.
time, hvornår forventes da indsendelse af
projektansøgning med henblik på biocoveretablering?

Marts 2016

Såfremt den totale metanemission (gennemsnittet af de to totalmålinger) er lavere end 6 kg CH4 pr. time,
vurderes det da, om det er muligt at etablere et omkostningseffektivt biocoversystem, og er der fortsat
interesse for udarbejdelse af en projektansøgning med henblik på etablering af biocover. Miljøstyrelsen
skal i så fald give tilladelse til udarbejdelse af projektansøgningen, førend udgifterne hertil kan afholdes.
-
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SURGXNWLRQVUDWHQIRUPHWDQLHUFDNJSUWLPHGYVVW¡UUHHQGGHQPnO
WHWRWDOHPLVVLRQDIPHWDQIUDSURMHNWRPUnGHW






1 UY UHQGHQRWDWEHVNULYHUGHXGI¡UWHRYHUIODGHVFUHHQLQJHURJUHVXOWDWHUQHDI
GLVVHVDPWXQGHUV¡JHOVHQDIGHWHNVLVWHUHQGHJDVHNVWUDNWLRQVDQO J'HUYLO
RJVnEOLYHUHIHUHUHWWLOUHVXOWDWHUQHIUD'78¶VPnOLQJHUPHQIRUHQEHVNULYHOVHDI
'78¶VPnOHPHWRGHIHOWDUEHMGHURJHQGHWDOMHUHWJHQQHPJDQJDIUHVXOWDWHUQH
KHQYLVHVWLO'78¶VUDSSRUWHU

1.1

Baggrund
3URMHNWRPUnGHWHUDIJU QVHWWLOGHVOXWDIG NNHGHFHOOHURJSn$XGHER
'HSRQL'HUHUHQGQXLNNHGHSRQHUHWDIIDOGLFHOOHGHULVWHGHWDQYHQGHV
VRPDUEHMGVRPUnGHIRUEODQHGGHOLQJDIVWRUWEU QGEDUWDIIDOG7RSSHQDIWHU
U QHWLFHOOHRJHUEHOLJJHQGHRSWLOFDNRWHPPHQVGHWRPNULQJOLJ
JHQGHWHUU QHUEHOLJJHQGHRPNULQJNRWH'HWYLOVLJHDWGHVOXWDIG NNHGH
FHOOHUIUHPVWnUVRPHQPLQGUHEDNNHLWHUU QHWPHGVNUnQLQJHUQHGPRGGHW
RPNULQJOLJJHQGHWHUU Q8GVWU NQLQJHQDISURMHNWRPUnGHWHUDQJLYHWL)LJXU
VDPWELODJRJELODJPHQVRPUnGHWVWRSRJUDILIUHPJnUDIRYHUVLJWVNRUWHWL
ELODJVDPWDIVQLWWHJQLQJHUQHLELODJRJELODJ
2PUnGHWHUHQGHODIHWDNWLYWGHSRQHULQJVDQO JPLOM¡FHQWHUPHGEODHWRPUnGH
PHGQHGGHOLQJDIKDYHDIIDOG(QGYLGHUHHUGHUHWELRJDVDQO JVRPHMHVLI O
OHVVNDEDI6ROXP$6,69HVWIRUEU QGLQJRJ.DUD1RYHUHQ,6
3URMHNWRPUnGHWHUEHYRNVHWPHGK¡MWJU VWLGVOHUEXVNHRJWU HUKYLONHWVDP
PHQPHGVNU QWHUQHSnORNDOLWHWHQEHW\GHUDWGHUQRJOHVWHGHUHUVY UHDG
JDQJVIRUKROG
3nWRSSHQDIFHOOHRJHUGHUHWDEOHUHWHW´DIIDOGVKHJQ´IRUDWKLQGUHDWDIIDOG
IUDDNWLYHGHSRQHULQJVFHOOHUIO\YHUY NIUDGHSRQLHWLIRUELQGHOVHPHGGHSRQHULQ
JHQ+HJQHWHUHWDEOHUHWHIWHUVOXWDIG NQLQJHQDIFHOOHUQHRJ'HWYLOVLJHDW
GHULIRUELQGHOVHPHGHWDEOHULQJHQDIKHJQVWROSHUQHHUJUDYHWLJHQQHPVOXWDI
G NQLQJHQRJQHGWLODIIDOGHWIOHUHVWHGHU
6NUnQLQJHUGHUJU QVHURSWLOGHQLJDQJY UHQGHGHODIGHSRQLHWGYVWLOFHOOHU
XQGHURSI\OGQLQJHOOHUWLOFHOOHUGHUVNDORSI\OGHVVHQHUHYLOPHGWLGHQEOLYHLQG
E\JJHWLGHSRQLHW'HWWHJ OGHUGHQQRUGYHVWOLJHRJQRUG¡VWOLJHVNUnQLQJSn
FHOOHVDPWGHQQRUGYHVWOLJHVNUnQLQJSnFHOOH1nURSI\OGQLQJHQPHGDIIDOG
Sn$XGHER'HSRQLHUDIVOXWWHWYLOGHWVnOHGHVIUHPVWnVRPHQVDPOHWEDNNHL
ODQGVNDEHW









)LJXU

2YHUVLJWVNRUW3URMHNWRPUnGHWPHGFHOOHRJHUPDUNHUHWPHGU¡GVWLSOHWOLQMH.RUWHWHU
JHQJLYHWIUDELODJ

3HUNRODWRSVDPOLQJRJ
JUXQGYDQGVGU QV\VWHP

'HSRQLHWHUHWDEOHUHWVRPHWNRQWUROOHUHWGHSRQLPHGEXQGPHPEUDQRJSHUNRODW
RSVDPOLQJVV\VWHP3HUNRODWRSVDPOLQJVV\VWHPHWEHVWnULKYHUFHOOHDIHWQHWDI
GU QU¡UOLJHRYHUEXQGPHPEUDQHQKYRUSHUNRODWSXPSHVYLDHQSXPSHVWDWLRQ
WLOHWSHUNRODWEDVVLQ3XPSHVWDWLRQHQHUSODFHUHWXGIRUGHWV\GOLJHKM¡UQHDI
GHSRQLHWFHOOHPHQVSHUNRODWEDVVLQHWHUSODFHUHWFDPHWHUQRUGYHVWIRU
SURMHNWRPUnGHW'HUHUHQGYLGHUHHWUHVHUYHSHUNRODWEDVVLQSODFHUHWFD
PHWHUQRUGIRUSURMHNWRPUnGHW,QGHQIRUKYHUDIGHVOXWDIG NNHGHFHOOHUHUGHU
HQLQVSHNWLRQVEU¡QGRJHQVDPOHEU¡QGWLONQ\WWHWSHUNRODWV\VWHPHWPHQVGHUSn
WUDQVSRUWOHGQLQJHQIUDKYHUFHOOHWLOSXPSHVWDWLRQHQHUWLONQ\WWHWHWDQWDOUHQVH
EU¡QGH VWN ,EOHYGHHNVLVWHUHQGHVDPOHRJLQVSHNWLRQVEU¡QGHIRU






EHGUHWPHGJDVW WWHG NVOHUVDPWXGVNLIWQLQJDIGHIHNWHEU¡QGULQJHRJEHWRQ
G N
8QGHUEXQGPHPEUDQHQHUGHUXGODJWGU QWLOERUWOHGQLQJDIJUXQGYDQGVRP
OHGHVWLOHQJU¡IWXGHQIRUGHSRQLHW*UXQGYDQGVGU QV\VWHPHWHULNNHLNRQWDNW
PHGDIIDOGHOOHULIRUELQGHOVHPHGSHUNRODWHOOHUJDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHW'HWWH
GU QV\VWHPYXUGHUHVGHUIRULNNHDWY UHUHOHYDQWLIRUKROGWLOVSUHGQLQJRJ
HPLVVLRQDIGHSRQLJDVKHUXQGHUPHWDQ
*DVHNVWUDNWLRQVDQO J

,I¡OJHEOHYGHULHWDEOHUHWHWJDVRSVDPOLQJVRJXGQ\WWHOVHVV\VWHP
JDVHNVWUDNWLRQVDQO J EHVWnHQGHDIJDVLQGYLQGLQJVERULQJHU 3%3% HQ
PnOHSXPSHRJUHJXOHULQJVHQKHG 035HQKHG WUDQVSRUWOHGQLQJHURJHQ
JDVPRWRUJHQHUDWRUWLOHORJYDUPHSURGXNWLRQ*DVLQGYLQGLQJVERULQJHUQHHU
SODFHUHWLFHOOHRJPHQV035HQKHGHQHUSODFHUHWLHQFRQWDLQHUSnFHOOH
*DVPRWRUHQJHQHUDWRUHQHUSODFHUHWFDPHWHUQRUGYHVWIRUSURMHNWRPUnGHW
PHQHULNNHO QJHUHLGULIW'HWIUHPJnUDIDWJDVPRWRUHQJHQHUDWRUHQEOHY
IUDNREOHWGDGHWHIWHUI¡OJHQGHYLVWHVLJDWGHQRSVDPOHGHP QJGHDIJDVYDU
IRUOLOOHWLODWNXQQHGULYHJDVPRWRUHQVDPWLGLJPHGDWJDVSURGXNWLRQHQLGHSRQL
HWYXUGHUHGHVJHQHUHOWDWY UHIDOGHQGH,VWHGHWEOHYGHURSVDWHWDIIDNOLQJV
DQO JIRUDWNXQQHEU QGHJDVVHQDI$IIDNOLQJVDQO JJHWHUSODFHUHWFD
PHWHUQRUGYHVWIRUSURMHNWRPUnGHWYHGVLGHQDIJDVPRWRUHQJHQHUDWRUHQ,I¡OJH
YDUJDVP QJGHQIUDLQGYLQGLQJVERULQJHUQHLSHULRGHUIRUOLOOHWLODWKROGHIDN
D
OHQW QGWRJRIWHVWYDUGHWQ¡GYHQGLJWPHGVW¡WWHEU QGVHO 2SWLOYLQWHUHQ
N¡UWHJDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHWJDQJHRPGDJHQKYHUJDQJPHG
HQGULIWVSHULRGHSnWLPH
2YHUYLQWHUHQEOHYJDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHWXGE\JJHWPHGWRKRUL
VRQWDOHJDVGU QSODFHUHWLFHOOH6DPWLGLJEOHYDOOHHNVLVWHUHQGHEU¡QGH
RYHUJDVLQGYLQGLQJVERULQJHUIRUV\QHWPHGG NVOHUPHGJXPPLULQJVSDNQLQJHU
KYRUGLVVHPDQJOHGH

2SWLPHULQJDIJDVHNV
WUDNWLRQVDQO JJHWL

,IRUnUHWEOHYJDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHWRSWLPHUHW±IRUPHQWOLJIRUDWXQGJn
EUXJDIVW¡WWHEU QGVHOYHGLJHQQHPVHNVWHVWVDWUHJXOHUHSnYHQWLOHUQHIRUGH
HQNHOWHVWUHQJHWLOJDVGU QRJJDVLQGYLQGLQJVERULQJHURJRSWLPHUHGULIWVWLGHUQH
9HGRSWLPHULQJHQDIV\VWHPHWEOHYGHWEODYXUGHUHWDWJDVSURGXNWLRQHQL
FHOOHHUUHODWLYOLOOHRJDWHQGULIWPHGN¡UVOHULG¡JQHWDIHQWLPHVYDULJKHG
YDURPNULQJKYDGGHUPDNVLPDOWNXQQHWU NNHVIUDGHDNWXHOOHJDVGU QRJ
JDVLQGYLQGLQJVERULQJHUIRUDWRSUHWKROGHHWSDVVHQGHLQGKROGDIPHWDQSnRYHU

D

,I¡OJHHUDIIDNOLQJVDQO JJHWVW\UHWVnOHGHVDWGHUYHGVWDUWDISXPSHQWLOI¡UHVVW¡WWH
EU QGVHO JDV LQRJOHPLQXWWHU(QGYLGHUHnEQHVGHUIRUVW¡WWHEU QGVOHWQRJOHPLQXWWHU
YHGXGIDOGDIIODPPHQ






LGHQRSSXPSHGHJDV HYWPHGHQXGYLGHWGULIWVSHULRGHIRUGHQI¡UVWHN¡U
VHOSnWLPHGDDQO JJHWLNNHN¡UHURYHUQDWWHQ 9HGGHQVLGVWHWHVWVRP
YDUW WSnRSWLPDOHIRUKROGEOHYGHUVnOHGHVREVHUYHUHWHWIDOGLGHWJHQQHPVQLW
OLJHLQGKROGDIPHWDQIUDWLOHIWHUNQDSHQWLPHVGULIW*DVIORZHWEOHY
LNNHPnOWYHGGHQQHWHVWVnGHQRSSXPSHGHJDVP QJGHYHGRSWLPDOHIRUKROG
NDQLNNHGLUHNWHEHUHJQHV9HGGHQIRUHJnHQGHWHVWKYRULQGVWLOOLQJHUQHYDU
Q VWHQGHVDPPHEOHYGHUPHGHQKnQGKROGWIORZPnOHUPnOWHWVDPOHWIORZIUD


VWUHQJHQHSnFDP WLPH,I¡OJHHUIORZPnOLQJHUQHLPLGOHUWLGPHJHWXVLN
UHRJVNDOSULP UWRSIDWWHVVRPHQUHODWLYVW¡UUHOVHPHOOHPGHHQNHOWHVWUHQJH
3nEDJJUXQGDIHQNHOWHXGVNULIWHUIUDJDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHWL
RJPHGRSO\VQLQJHURPGULIWVWLGHURJRSSXPSHGHJDVP QJGHUYXU

GHUHVGHWDWGHUJHQHUHOWEOLYHURJHUEOHYHWSXPSHWPHGHWIORZSnP WLPH
8GVNULIWHUQHHUYHGODJWLELODJ8QGHUDQWDJHOVHDIDWGHUYHGRSWLPHULQJHQDI

JDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHWRJVnEOHYSXPSHWPHGHWIORZSnP WLPHYLOGHU
YHGRSWLPDOGULIWPHGHWPHWDQLQGKROGLGHQRSSXPSHGHJDVSnRJHQ
GULIWVSHULRGHSnWLPHUGDJNXQQHRSSXPSHVFDNJPHWDQSUGDJ
VYDUHQGHWLONJWLPH7LOVDPPHQOLJQLQJVYDUHUGHWWLODIGHQPnOWH
WRWDOHPLVVLRQDIPHWDQIUDSURMHNWRPUnGHW FHOOHRJ 
,I¡OJHEOHYJDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHWLQGVWLOOHWSnHQRSWLPDOGULIWPHGN¡UV
OHUSUGDJPHGHQVDPOHWGULIWVWLGSnFDWLPH'HWYDULNNHO QJHUHQ¡GYHQ
GLJWPHGVW¡WWHEU QGVHOWLOIDNOHQRJVW¡WWHEU QGVOHWEOHYGHUIRUIUDNREOHW
3nXGVNULIWHUIUDGHQVHSWHPEHUIUHPJnUHQVDPOHWGULIWVWLGSUGDJ


SnWLPHUPHGRSSXPSQLQJDIP JDVSUGDJ
,HWWLOV\QVQRWDWIUD0LOM¡VW\UHOVHQ9LUNVRPKHGHUYHGU¡UHQGHHWWLOV\QXGI¡UWSn
$XGHER'HSRQLGHQIHEUXDUIUHPJnUGHWDW´YLONnUWLOJDVDQO JIMHU
QHV´RJGHUKHQYLVHVWLO%LRFRYHUSURMHNWHWRJPXOLJKHGHQIRUDWV¡JHPLGOHUWLO
DWHWDEOHUHDIY UJHLIRUPDIHQELRFRYHUO¡VQLQJVRPDOWHUQDWLYIRUGHWHNVLVWH
UHQGHJDVDQO J
1\HVWHGULIWVHUIDULQJHU

'HQ\HVWHGULIWVHUIDULQJHUYLVHUDWJDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHWLNNHN¡UHURSWLPDOW

YHGU¡UHQGHJDVHNVWUDN

$GVSXUJWKDU.$5$129(5(1RSO\VWDWJDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHWKDUN¡UWPHG
VNLIWHQGHHIIHNWLYLWHWL8GVNULIWHUIUDPDMRJVHSWHPEHU

WLRQVDQO JJHW



YLVHUDWGHUNXQEOHYRSSXPSHWP JDVSUGDJPHGHQVDPOHWGULIWVWLG
SnRSWLOPLQXWWHUSUGDJ'HWWHLQGLNHUHUDWLQGKROGHWDIPHWDQLGHQRSSXP
SHGHJDVKDUY UHWIRUOLOOHWLODWKROGHIDNOHQW QGWRJDWDQO JJHWGHUIRULSHUL
RGHUVDQGV\QOLJYLVLNNHKDUY UHWLIXOGGULIW'HWKDUGHUIRULJHQY UHWQ¡GYHQ
GLJWDWOXNNHRSIRUWLOI¡UVOHQDIVW¡WWHEU QGVHORJLGDJHUV\VWHPHWVDWRSWLODW
SXPSHJDVIUDGHWGHSRQHUHGHDIIDOGLFHOOHRJWLOIDNOHQWUHJDQJHLGDJWL
PHUQHiWLPHVYDULJKHG8GVNULIWHUIUDVHSWHPEHUYLVHUDWGHU








EOLYHURSSXPSHWP JDVSUGDJPHQVXGVNULIWHUIUDVHSWHPEHURNWR
EHUYLVHUDWGULIWVWLGHQLGHQQHSHULRGHHUIDOGHWWLOFDWLPHUSUGDJ

PHGRSSXPSQLQJDIP JDVSUGDJ'HWW\GHUVnOHGHVSnDWIDNOHQLNNH
NDQKROGHVW QGWLWLPHURPGDJHQRJDWLQGKROGHWDIPHWDQLGHQRSSXPSHGH
JDVGHUIRUHUIDOGHQGH
*DPOHYHULILNDWLRQVRJ
NRQWUROERULQJHU

,IRUELQGHOVHPHGHWDEOHULQJHQDIJDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHWHUGHULXGI¡UW
HQSU¡YHSXPSQLQJKYRUGHUEOHYSU¡YHSXPSHWIUDJDVLQGYLQGLQJVERULQJHQ3%
RJHWDEOHUHWVHNVYHULILNDWLRQVERULQJHUKYHUILOWHUVDWLWUHQLYHDXHUVDPWHQNRQ
WUROERULQJ$OOHV\YERULQJHUHUSODFHUHWLQGHQIRUSURMHNWRPUnGHW,I¡OJH
KDUNRQWURORJYHULILNDWLRQVERULQJHUQHLNNHO QJHUHQRJHQIXQNWLRQRJ
NDQQHGO JJHV,YXUGHUHVGHWDWGHIOHVWHDIERULQJHUQHVDQGV\QOLJYLVHU
ERUWJnHWYHGDOPLQGHOLJGULIWDIDQO JJHW
'HI\VLVNHLQVWDOODWLRQHU JDVLQGYLQGLQJVERULQJHUSHUNRODWEU¡QGHYHULILNDWLRQV
ERULQJHUPY IUHPJnUDIRYHUVLJWVNRUWHQHLELODJRJELODJ

),'PnOLQJHULRJ

'HUHUWLGOLJHUHLDQGHQVDPPHQK QJXGI¡UWRYHUIODGHVFUHHQLQJHU LQNOPnOLQJHU




SnEU¡QGHRJERULQJHU PHG),'PnOHXGVW\UKHQKROGVYLVGHQMXOLRJ
VHSWHPEHU0nOLQJHUQHLHUXGI¡UWI¡UXGE\JQLQJRJRSWLPHULQJDI
JDVHNVWUDNWLRQVV\VWHPHWLQNOIRUEHGULQJDIHNVLVWHUHQGHERULQJHURJEU¡QGHPHG
JDVW WWHG NVOHUPYPHQVPnOLQJHUQHLHUXGI¡UWHIWHUI¡OJHQGH0nOLQ
JHUQHLHUXGI¡UWPHQVJDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHWYDULGULIW)RUHQQ UPH
UHEHVNULYHOVHDIIHOWDUEHMGHURJUHVXOWDWHULRJKHQYLVHVWLO

1.2

Formål
)RUPnOHWPHGGHQJHQQHPI¡UWHRYHUIODGHVFUHHQLQJRJ'78¶VPnOLQJKDUY UHW
DWNYDQWLILFHUHWRWDOHPLVVLRQHQDIPHWDQIUDFHOOHRJVDPWLGHQWLILFHUHHYHQ
WXHOOHRPUnGHUEU¡QGHRJERULQJHUPHGXGVLYQLQJDIPHWDQ IUHPDGUHWWHWEH
Q YQWKRWVSRWV 'HWKDUVnOHGHVY UHWIRUPnOHWPHGEDVHOLQHXQGHUV¡JHOVHQDW
NRUWO JJHPHWDQHPLVVLRQHQRJDINODUHKYRUGHWYLOY UHUHOHYDQWDWHWDEOHUH
ELRFRYHUO¡VQLQJHU
(QGYLGHUHKDUGHWY UHWIRUPnOHWPHGXQGHUV¡JHOVHUQHDIJDVHNVWUDNWLRQVDQ
O JJHWDWDINODUHLKYLONHWRPIDQJGHWNDQDQYHQGHVLHQELRFRYHUO¡VQLQJ







2
2.1

UDFØRTE FELTARBEJDER
Overfladescreening med FID
0HGKHQEOLNSnDWORNDOLVHUHXGVLYQLQJVRPUnGHUNLOGHUIRUPHWDQHUGHUGHQ
MXOLMXOLMXOLVHSWHPEHUVHSWHPEHURJRNWREHUXGI¡UW
VFUHHQLQJDIGHWLOJ QJHOLJHDUHDOHULQGHQIRUSURMHNWRPUnGHWLQNOORNDOLVHUEDUH
I\VLVNHLQVWDOODWLRQHU ERULQJHUEU¡QGHPY 
2YHUIODGHVFUHHQLQJHQHUXGI¡UWYHGEUXJDIKnQGKROGW),'PnOHUDIP UNHW
79$%LQNO*36(Q),' IODPPHLRQLVHULQJVGHWHNWRU PnOHULQGKROGHWDI
RUJDQLVNHNXOEULQWHULOXIWHQKHULEODQGWPHWDQ(Q),'PnOHUHUVnOHGHVLNNHVSH
FLILNLIRUKROGWLOPHWDQPHQYHGPnOLQJHUSnHQORVVHSODGVNDQGHWDOPLQGHOLJYLV
DQWDJHVDWGHPnOWHY UGLHUSULP UWUHSU VHQWHUHUPHWDQ'HPnOWHY UGLHU
NDQGRJRJVnLVW¡UUHHOOHUPLQGUHJUDGVN\OGHVLQWHUIHUHQVIUDDQGUHNXOEULQWHU
VnVRPROLHVWRIIHU
(YHQWXHOOHLQGKROGDINXOEULQWHU PHWDQ LOXIWHQXPLGGHOEDUWRYHUWHUU QHUPnOW
YHGDWI¡UHVRQGHQIUD),'PnOHUHQInFHQWLPHWHURYHUMRUGHQ6RQGHQHUSnPRQ
WHUHWHQVnNDOGW´NRS´IRUDWRSQnHWDIJU QVHWSU¡YHYROXPHQRJIRUDWVN UPH
VRQGHQPRGYLQGRJYHMUVH)LJXU'HPnOWHLQGKROGHUORJJHWVDPPHQPHG
WLOK¡UHQGH*36NRRUGLQDWHU


)LJXU

2YHUIODGHVFUHHQLQJPHG),'PnOHU6RQGHQHUSnPRQWHUHWHQVnNDOGW
´NRS´IRUDWRSQnHWDIJU QVHWSU¡YHYROXPHQRJIRUDWVN UPHVRQ
GHQPRGYLQGRJYHMU6HOYH),'DSSDUDWHWE UHVSnU\JJHQ






6RPXGJDQJVSXQNWHURYHUIODGHVFUHHQLQJHQXGI¡UWODQJVVSRUPHGHQLQGE\UGHV
DIVWDQGSnPHWHU
0nOLQJSnVNU QWPHG
VWDQJ

(QGHODIGHQQRUGYHVWOLJHVNU QWSnFHOOHYDULNNHWLOJ QJHOLJWLOIRGVGDGHQ
YDUIRUVWHMO,VWHGHWHUGHUKHUXGI¡UW),'PnOLQJHUYHGEUXJDIHQPHWHUODQJ
WHOHVNRSVWDQJ0HGWHOHVNRSVWDQJHQRJYHGDWIRUO QJHVRQGHQSn),'
DSSDUDWHWKDUGHWY UHWPXOLJWDWXGYLGHU NNHYLGGHQPHGFDPHWHU'HUHU
VnOHGHVXGI¡UWPnOLQJHUPHGVWDQJIUDWRSSHQDIVNU QWHQRJFDPHWHUQHG
3nJUXQGDIHQYDQGI\OGWJU¡IWYHGEXQGHQDIVNU QWHQYDUGHWLNNHPXOLJWDW
XGI¡UHVWDQJPnOLQJHUQHGHIUD

6FUHHQLQJDIJDV

,GHWRPIDQJGHWKDUY UHWPXOLJWDWORNDOLVHUHEU¡QGHRJERULQJHUHUGHUXGI¡UW

LQGYLQGLQJVERULQJHU
YHULILNDWLRQVERULQJHU

VFUHHQLQJDIJDVLQGYLQGLQJVERULQJHUYHULILNDWLRQVERULQJHUSHUNRODWVDPOHEU¡QGH
RJSHUNRODWLQVSHNWLRQVEU¡QGHSODFHUHWLQGHQIRUSURMHNWRPUnGHW8GHQIRUSUR

VDPWVDPOHLQVSHNWL

MHNWRPUnGHWHUGHUHQGYLGHUHXGI¡UWVFUHHQLQJDISHUNRODWUHQVHEU¡QGHQHWLONQ\W
WHWFHOOHUQHRJ VDPW¡YULJHSHUNRODWUHQVHEU¡QGHSODFHUHWXGIRUFHOOHUQH

RQVRJUHQVHEU¡QGH
YHULILNDWLRQVERULQJHU

RJ 
6FUHHQLQJHQDIEU¡QGHQHRJERULQJHUQHHUXGI¡UWYHGDWI¡UH),'VRQGHQW W
KHQRYHURJRPNULQJEU¡QGRJERULQJVDIVOXWQLQJHUQH)RUDWXQGHUV¡JHGHDN
WXHOOHXGVLYQLQJVIRUKROGGHURJVnHUJ OGHQGHLIRUELQGHOVHPHGGHQJHQQHP
I¡UWHWRWDOPnOLQJHUVFUHHQLQJHQDIEU¡QGHQHRJERULQJHUQHVRPXGJDQJVSXQNW
XGI¡UWXGHQDWWDJHG NVOHUSURSSHUK WWHUHOOHUOLJQHQGHDIOLJHVRPGHUSnGHQ
YHULILNDWLRQVERULQJVRPHUEOHYHWORNDOLVHUHWRJVFUHHQHWLNNHHULVDWSURS
SHUK WWHULGHILOWUHVRPVWnUnEQH,7DEHOHUDQJLYHWKYLONHEU¡QGHRJERULQ
JHULFHOOHUQHRJGHUNXQQHORNDOLVHUHVRJVFUHHQHV
9HG),'VFUHHQLQJHQGHQRNWREHUHUG NVOHUQHSnEU¡QGHQHRYHU
JDVLQGYLQGLQJVERULQJHUQHWDJHWDIPHGKHQEOLNSnDWNXQQHYXUGHUHYLUNQLQJHQDI
GHJDVW WWHG NVOHU







Type

Lokaliseret/ screenet
(antal)

*DVLQGYLQGLQJVERULQJHU

3%3%RJ3%3% 3% VWN 
VWN 



.RQWURORJYHULILNDWLRQV
ERULQJHU

9% VWN 

.%RJ9%9%
VWN 

.RQWURORJYHULILNDWLRQVERULQJHUQHHU
HWDEOHUHWLIRUELQGHOVHPHGHQSU¡YH
SXPSQLQJLJDVLQGYLQGLQJVERULQJ3%

3HUNRODW
LQVSHNWLRQVEU¡QGH

,,RJ, VWN 



3HUNRODWVDPOHEU¡QGH

66RJ6 VWN 



,QVSHNWLRQVRJVDPOHEU¡QGHHU
QXPPHUHWHIWHUGHFHOOHUGHHUSODFH
UHWL(NVHPSHOYLVHU,RJ6SODFHUHWL
FHOOH

3HUNRODWUHQVHEU¡QGH

777 VWN  
7 VWN 

7 VWN 


7DEHO

Ikke lokaliseret/ screenet Bemærkning
(antal)

5HQVHEU¡QGHHUQXPPHUHWHIWHUFHOOH
RJSODFHULQJSnSHUNRODWWUDQVSRUW
OHGQLQJHQ(NVHPSHOYLVHU7UHQVH
EU¡QGQUSnSHUNRODWWUDQVSRUW
OHGQLQJHQIUDFHOOH'HUHUNXQHQ
UHQVHEU¡QGSnKYHUDIWUDQVSRUW
OHGQLQJHUQHIUDFHOOHRJFHOOH

2YHUVLJWRYHUKYLONHERULQJHURJEU¡QGHWLONQ\WWHWFHOOHUQHRJ
GHUHUORNDOLVHUHWRJVFUHHQHWPHG),'3ODFHULQJHQDIEU¡QGHQH
RJERULQJHUQHIUHPJnUDIRYHUVLJWVNRUWHWLELODJ

6FUHHQLQJDI¡YULJHI\VL
VNHLQVWDOODWLRQHU

'HUHUXGI¡UW),'PnOLQJHURPNULQJFRQWDLQHUHQSnFHOOHKYRUL035HQKHGHQ
SXPSHQWLOJDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHWHUSODFHUHWVDPWRPNULQJSXPSHVWDWLRQHQ
IRUSHUNRODWV\VWHPHWVRPHUSODFHUHWV\GIRUSURMHNWRPUnGHW'HUHULNNHXGI¡UW
),'PnOLQJHUYHGDIIDNOLQJVDQO JJHWSHUNRODWEDVVLQHWHOOHU¡YULJHLQVWDOODWLRQHU
XGHQIRUSURMHNWRPUnGHWGDHYHQWXHOOHELGUDJDIPHWDQIUDGLVVHLQVWDOODWLRQHU
YXUGHUHVDWY UHDGVNLOWYHG'78¶VPnOLQJHUDIWRWDOHPLVVLRQHQ
9HG),'PnOLQJHUQHGHQMXOLMXOLMXOLRJRNWREHUYDUJDV
HNVWUDNWLRQVDQO JJHWOXNNHWQHGPHQVDQO JJHWYDULGULIWYHG),'PnOLQJHUQH
GHQVHSWHPEHURJVHSWHPEHU'HQVHSWHPEHUYDUDQO JJHW
VDQGV\QOLJYLVLEHJU QVHWGULIWGDGHUYDUOXNNHWQHGIRUWLOI¡UVOHQDIVW¡WWH
EU QGVHO
3ODFHULQJHQDIDOOH),'PnOHSXQNWHUIUHPJnUDIRYHUVLJWVNRUWHWLELODJ
6FUHHQLQJHUQHPHG),'HUVnYLGWPXOLJWXGI¡UWLSHULRGHUPHGVWDELOWHOOHUIDO
GHQGHDWPRVI UHWU\NKYRUHPLVVLRQHQDIPHWDQIUDORVVHSODGVHQIRUYHQWHVDW

9HMUIRUKROGYHG),'
PnOLQJHU

Y UHVW¡UVW*UDIHUPHGYHMUGDWDIRUGHHQNHOWHPnOHSHULRGHUHUYHGODJWLELODJ

2.2

Picarro-målinger
'78KDUGHQIHEUXDUVHSWHPEHURJRNWREHUXGI¡UWVFUHHQLQJDI
PHWDQLQGKROGHWLOXIWHQFDPHWHURYHUWHUU QSnLQWHUQHN¡UHYHMH6FUHHQLQ






JHUQHHUXGI¡UWYHGEUXJDIHWILQWI¡OHQGH3LFDUURPHWDQDFHW\OHQDQDO\VHDSSDUD
WXU PRGHO* 
3ODFHULQJHQDI3LFDUURPnOHSXQNWHUIUHPJnUDIRYHUVLJWVNRUWHWLELODJ
)RUIOHUHRSO\VQLQJHURP3LFDUURPnOLQJHUQHKHQYLVHVWLO

2.3

Undersøgelser af gasekstraktionsanlægget
0HGKHQEOLNSnDWYXUGHUHLKYLONHWRPIDQJGHWHNVLVWHUHQGHJDVHNVWUDNWLRQVDQ
O JYLONXQQHDQYHQGHVLHQELRFRYHUO¡VQLQJHUGHUXGI¡UWXQGHUV¡JHOVHURJ
PnOLQJHUSnDQO JJHWKHQKROGVYLVQnUGHWKDUY UHWLGULIWRJQnUGHWLNNHKDU
Y UHWLGULIW SDVVLYHIRUKROG 

)RUDWNXQQHHVWLPHUHKYRUVWRUHQP QJGHPHWDQGHUSXPSHVWLOJDVIDNOHQ
8QGHUV¡JHOVHUDI
JDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHW QnUDIIDNOLQJVJDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHWHULGULIWHUGHUGHQVHSWHPEHU
IRUHWDJHWPnOLQJHUDIPHWDQLQGKROGHWLJDVVHQ6nOHGHVHULQGKROGHWDI
LGULIW
PHWDQVDPWNXOGLR[LGRJLOWLGHQJDVGHUSXPSHVWLODIIDNOLQJVDQO JJHWEOHYHW
PnOWRJUHJLVWUHUHWKYHUWNYDUWHUPHGHQ,5PnOHU *HRWHFK*$ 8QGHUV¡
JHOVHUQHDIJDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHWLGULIWHUXGI¡UWLHQSHULRGHPHGIDOGHQGH
DWPRVI UHWU\N'HWWHNDQKDYHPHGI¡UWHQRSKREQLQJDIJDVLDQO JJHWLGH
SHULRGHUKYRUSXPSHQLNNHYDUGULIW*UDIHUPHGYHMUGDWDIRUPnOHSHULRGHQHU
YHGODJWLELODJ
.RQWURODI
JDVLQGYLQGLQJVERULQJHU
RJVWUHQJH

'HQRNWREHUHUGHUIRUXGIRUXQGHUV¡JHOVHUDIHIIHNWLYLWHWHQDIJDVHNV
WUDNWLRQVDQO JJHWXQGHUSDVVLYHIRUKROGIRUHWDJHWNRQWURODIJDVLQGYLQGLQJVER
ULQJHUQHRJVWUHQJHQHPHOOHP035HQKHGHQRJGHHQNHOWHJDVLQGYLQGLQJVER
ULQJHU,GHQIRUELQGHOVHHUVWUHQJHQHIUD035HQKHGHQXGWLOERULQJHUQH´UHWXU
VN\OOHW´PHGOXIW'HWWHGHOVIRUDWIMHUQHHYHQWXHOWRSKREHWYDQGSHUNRODWLVWUHQ
JHQHRJGHOVIRUDWNRQWUROOHUHDWGHUHUIRUELQGHOVHPHOOHPERULQJHUQHRJ035
HQKHGHQ,HWIRUV¡JSnDWORNDOLVHUHJDVLQGYLQGLQJVERULQJHQ3%VRPGHWLNNH
KDUY UHWPXOLJWDWORNDOLVHUHIUDWHUU QHUGHULIRUELQGHOVHPHGUHWXUVN\OQLQJHQ
DIVWUHQJHQWLOGHQQHERULQJDQYHQGWIDUYHWVSRUJDV'HWO\NNHGHVGRJVWDGLJLNNH
DWORNDOLVHUHERULQJHQ)RUDWNRQWUROOHUHRPGHUVWnUSHUNRODWLJDVLQGYLQGLQJVER
ULQJHUQHVRPNDQEHJU QVHLQGYLQGLQJHQDIJDVHUERULQJHUQHEOHYHWSHMOHWRJ
EXQGSHMOHWLGHWRPIDQJGHWKDUY UHWPXOLJW

,IRUELQGHOVHPHGNRQWUROOHQDIJDVLQGYLQGLQJVERULQJHUQHYDUSXPSHQL035
JDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHW HQKHGHQEOHYHWVOXNNHWVnOHGHVDWGHULNNHO QJHUHEOHYSXPSHWJDVWLODIIDN
OLQJVDQO JJHW(IWHUNRQWUROOHQDIERULQJHUQHEOHYVWUHQJHQHIUDGHJDVLQGYLQ
XQGHUSDVVLYHIRUKROG
GLQJVERULQJHURJGHWRKRULVRQWDOHJDVGU QVDPOHWLHQPDQLIROGPHGHWVDPOHW
8QGHUV¡JHOVHUDI

DINDVWVnOHGHVDWGHWVDPOHGHSDVVLYHIORZRJGHWVDPOHGHLQGKROGDIPHWDQ
YHGGHQSDVVLYHXGVLYQLQJDIJDVIUDERULQJHUQHRJJDVGU QHQHNXQQHPnOHV






'HQRNWREHUHULQGKROGHWDIPHWDQVDPWNXOGLR[LGRJLOWLGHQSDVVLYW
XGVLYHQGHJDVIUDJDVLQGYLQGLQJVERULQJHUQHPnOWRJUHJLVWUHUHWKYHUKDOYHWLPH
PHGHQ,5PnOHU *HRWHFK*$ ,VDPPHSHULRGHHUGHWSDVVLYHIORZIRU
V¡JWPnOWPHGHQ6FKOXPEHUJHUIORZPnOHU'HWSDVVLYHIORZYDULPLGOHUWLGVnODYW
RJGULYNUDIWHQIUDJDVSURGXNWLRQHQLGHSRQLHWRJ QGULQJHULDWPRVI UHWU\NNHW
IRUPHQWOLJVnOLOOHDWGHWSDVVLYHIORZLNNHNXQQHPnOHVPHGIORZPnOHUHQ,VWH
GHWHUGHWVDPOHGHSDVVLYHIORZHVWLPHUHWYHGHQVLPSHO´SRVHPnOLQJ´SnDIND
VWHW+HUHUGHWUHJLVWUHUHWKYRUODQJWLGGHWWDJHUDWI\OGHHQOLWHUVSRVH0H
WRGHQHULNNHSU FLVPHQJLYHUHWJURIWVN¡QRYHUJDVIORZHWXQGHUGHJLYQHDW
PRVI ULVNHIRUKROG/LJHOHGHVHUGHWSDVVLYHIORZIUDKYHUDIJDVLQGYLQGLQJVER
ULQJHUQHHVWLPHUHWPHG´SRVHPnOLQJHU´XGI¡UWSnVHOYHERULQJVDIVOXWQLQJHUQHL
GHWRPIDQJGHWKDUY UHWPXOLJW´3RVHPnOLQJHUQH´HUXGI¡UWGHQRNWREHU

,5PnOLQJHUQHHUXGI¡UWLHQSHULRGHPHGWRGDJHVVWLJHQGHDWPRVI UHWU\NHIWHU
IXOJWDIIHPGDJHPHGVWDELOWVYDJWIDOGHQGHDWPRVI UHWU\N'HPnOWHLQGKROGDI
PHWDQNXOGLR[LGRJLOWXQGHUSDVVLYHIRUKROGYXUGHUHVGHUIRUDWY UHUHSU VHQ
WDWLYHIRUGHQJHQHUHOOHSDVVLYHXGVLYQLQJDIJDVIUDJDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHW
´3RVHPnOLQJHUQH´HUXGI¡UWSnHQGDJPHGVWLJHQGHWU\NPHQHIWHUHQSHULRGH
SnWUHGDJHPHGIDOGHQGHWU\N'HWWHEHW\GHUDWGHUIRUPHQWOLJKDUY UHWHW¡JHW
PHQDIWDJHQGHIORZDIJDVXGDIERULQJHUQHRJJDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHW*UDIHU
PHGYHMUGDWDIRUPnOHSHULRGHQHUYHGODJWLELODJ
)RWRVIUDXQGHUV¡JHOVHUQHDIJDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHWHUYHGODJWLELODJ






3
3.1

RESULTATER
Resultater af FID- og Picarro-målinger
5HVXOWDWHUQHDI),'PnOLQJHUQHHUDQJLYHWSnRYHUVLJWVNRUWHWLELODJ'DWDHU
IUDWUXNNHWEDJJUXQGVQLYHDX)RUHQGYLGHUHDWW\GHOLJJ¡UHPnOLQJHUGHULQGLNHUHU
PDUNDQWHXGVLYQLQJVRPUnGHUHUDOHQHPnOWHY UGLHUSnPHUHHQGSSPRYHU
EDJJUXQGVQLYHDXDQJLYHWSnRYHUVLJWVNRUWHW

5HVXOWDWHUDI),'
PnOLQJHU

2YHURUGQHWVHWYLVHUUHVXOWDWHUQHDI),'PnOLQJHUQHDWGHK¡MHVWHY UGLHUHU
PnOWODQJVGHQYHVWOLJHHQGHDIDIIDOGVKHJQHW RSWLO!SSP ,VDPPH
RPUnGHHUGHUUHJLVWUHUHWPLVOXJW GHSRQLJDV RJREVHUYHUHWIOHUHDUHDOHUPHG
PLVY NVW'HK¡MHY UGLHUODQJVDIIDOGVKHJQHWNDQVN\OGHVDWVOXWDIG NQLQJHQ
IRUPHQWOLJLNNHHUIXOGNRPPHQLQWDNWHIWHUHWDEOHULQJDIKHJQHWRJDWGHUVnOHGHV
HUSRWHQWLDOHIRU¡JHWXGVLYQLQJDIPHWDQ
9HGYHULILNDWLRQVERULQJHQ9%HUGHUPnOWPHJHWK¡MHY UGLHU RSWLO
SSP (QGYLGHUHHUGHUPnOWK¡MHY UGLHU JHQHUHOW!SSP YHGJDVLQGYLQ
GLQJVERULQJHUQH3%3%3%3%RJ3%SHUNRODWLQVSHNWLRQVEU¡QGHQ,
VDPWSHUNRODWVDPOHEU¡QGHQH6RJ69HGPnOLQJHUQHGHQRNWREHU
KYRUG NVOHUQHSnEU¡QGHQHRYHUJDVLQGYLQGLQJVERULQJHUQHEOHYWDJHWDIEOHY
GHUYHGERULQJHUQHSnYLVWPDUNDQWK¡MHUHY UGLHUSnRSWLOSSP'HWWH
NDQLQGLNHUHDWEU¡QGHQHRJGHJDVW WWHG NVOHURYHUJDVLQGYLQGLQJVERULQJHU
QHIXQJHUHUHIWHUKHQVLJWHQRJLUHODWLYK¡MJUDGUHGXFHUHUXGVLYQLQJHQDIJDV
3nWHUU QHUGHUORNDOLVHUHWIOHUHRPUnGHUKYRUGHUHUPnOWIRUKROGVYLVK¡MHY U
GLHU !SSP 
2PNULQJFRQWDLQHUHQPHG035HQKHGHQHUGHUPnOWPRGHUDWHY UGLHUSnRSWLO
SSP

6DPPHQOLJQLQJDI
),'PnOLQJHUPHG
3LFDUURPnOLQJHU

5HVXOWDWHUQHDI),'PnOLQJHUQHHUVDPPHQKROGWPHG'78¶VSLFDUURPnOLQJHUIRU
DWVHRPGHUHURYHUHQVVWHPPHOVHPHOOHPPnOLQJHUQH5HVXOWDWHUQHDISLFDUUR
PnOLQJHUQHHUDQJLYHWLELODJRJELODJKYRUY UGLHURYHUEDJJUXQGVQL
YHDX FDSSP HUDQJLYHW
6DPPHQOLJQLQJHQHUXGI¡UWYHGDWVDPPHQKROGHSLFDUURPnOLQJHUQHRJWLOK¡UHQ
GHYLQGUHWQLQJHUPHGGHPnOWH),'Y UGLHU'HWVNDOGRJEHP UNHVDWGHWNDQ
Y UHYDQVNHOLJWDWVDPPHQOLJQHSLFDUURPnOLQJHUQHPHGKHOWVSHFLILNNH),'
RPUnGHUGDSLFDUURPnOLQJHUQHNDQY UHIRUVNXGWGHOVSnJUXQGDIOXIWWXUEXOHQV
SnJUXQGDIEHYRNVQLQJHQRJVNU QWHUQHSnGHSRQLHWGHOVSnJUXQGDIVPnVNLIW
LYLQGUHWQLQJRJGHOVIRUGLSLFDUURPnOLQJHUQHEOLYHUXGI¡UWPHGPnOHXGVW\ULEH






Y JHOVH GYVDWPnOHXGVW\UHWVRPHUSODFHUHWLHQELOEHY JHUVLJLIRUKROGWLO
GHWSXQNWKYRUSU¡YHQEOLYHURSVDPOHW 
*HQHUHOWYXUGHUHVGHWDWGHUHUHQJRGRYHUHQVVWHPPHOVHPHOOHP),'
PnOLQJHUQHRJSLFDUURPnOLQJHUQH'HWYXUGHUHVVnOHGHVDWGHK¡MHVWHNRQFHQ
WUDWLRQHUIUDSLFDUURPnOLQJHUQHDOOHNDQKHQI¡UHVWLOIRUPRGHGHXGVLYQLQJVRPUn
GHU±EU¡QGHRJ±ERULQJHUGHUHUORNDOLVHUHWPHG),')RUSLFDUURPnOLQJHUQH
XGI¡UWPHGYLQGIUDQRUG¡VW VHELODJ YXUGHUHVGHWDWGHK¡MHVWHNRQFHQWUD
WLRQHUDIPHWDQLOXIWHQNDQVN\OGHVXGVLYQLQJDIPHWDQIUDSHUNRODWLQVSHNWLRQV
EU¡QGHQ,RPUnGHWRPNULQJ035HQKHGHQRJYHULILNDWLRQVERULQJHQ9%
VDPWJDVLQGYLQGLQJVERULQJHQ3%9HGSLFDUURPnOLQJHUQHXGI¡UWPHGYLQGIUD
V\G VHELODJ HUGHULQGHQIRUVHOYHSURMHNWRPUnGHWPnOWIRUKROGVYLVODYH
NRQFHQWUDWLRQHUDIPHWDQ RSWLOFDSSPRYHUEDJJUXQG 1RUGIRUFHOOHLHW
RPUnGHGHUDQYHQGHVWLOQHGGHOLQJDI´VWRUWEU QGEDUW´DIIDOGHUGHUGHULPRG
PnOWPDUNDQWIRUK¡MHGHLQGKROGDIPHWDQLOXIWHQ RSWLOFDSSPRYHUEDJ
JUXQG VRPYXUGHUHVDWNXQQHVN\OGHVXGVLYQLQJDIPHWDQIUDSHUNRODW
LQVSHNWLRQVEU¡QGHQH,RJ,JDVLQGYLQGLQJVERULQJHQ3%RJHOOHUXGVLYQLQJDI
PHWDQIUDMRUGHQODQJVGHQYHVWOLJHGHODIDIIDOGVKHJQHW VHELODJ 
6DPPHQOLJQLQJDI),'
PnOLQJHUPHGUHVXOWDWHU

)RUDWYXUGHUHUHVXOWDWHUQHDIQ UY UHQGH),'PnOLQJHULIRUKROGWLOGH),'
PnOLQJHUVRPEOHYXGI¡UWLDQGHQVDPPHQK QJLHUUHVXOWDWHUQHIUD

IUD

EHJJHXQGHUV¡JHOVHUDQJLYHWLELODJ%HP UNDWUHVXOWDWHUQHHUDQJLYHWPHG
GHNRQFHQWUDWLRQVLQWHUYDOOHUVRPEOHYDQYHQGWYHGXQGHUV¡JHOVHQL
6DPPHQOLJQLQJHQYLVHUDW),'PnOLQJHUQHXGI¡UWYHGQ UY UHQGHXQGHUV¡JHO
VHG NNHURPWUHQWGHVDPPHDUHDOHUVRPEOHYVFUHHQHWYHGXQGHUV¡JHOVHQL
'HUXGRYHUHUGHWYHGQ UY UHQGHXQGHUV¡JHOVHO\NNHGHVDWXGI¡UHPn
OLQJHUSnGHSRQLHWVVNU QWHURJHQVWRUGHODIGHDUHDOHUPHGNUDIWLJY NVWVRP
LNNHHUVFUHHQHWL/LJHOHGHVHUGHWO\NNHGHVDWORNDOLVHUHRJVFUHHQHVDP
OHRJLQVSHNWLRQVEU¡QGHQH66RJ,VRPWLOV\QHODGHQGHLNNHHUVFUHHQHWL

2YHURUGQHWVHWHUGHUJRGRYHUHQVVWHPPHOVHPHOOHP),'PnOLQJHUQHIUDQ U
Y UHQGHXQGHUV¡JHOVHRJXQGHUV¡JHOVHQL%ODHUGHUYHGEHJJHXQGHU
V¡JHOVHUPnOWPDUNDQWHNRQFHQWUDWLRQHUODQJVGHQYHVWOLJHGHODIDIIDOGVKHJQHW
RJUHODWLYWK¡MHNRQFHQWUDWLRQHUYHGVDPOHRJLQVSHNWLRQVEU¡QGH/LJHOHGHVHU
GHUYHGEHJJHXQGHUV¡JHOVHULNNHPnOWPDUNDQWH),'XGVODJSnRYHUIODGHQSn
VWRUHGHOHDIGHSRQLHW±V UOLJWFHOOH7LOJHQJ OGHUHQNHOWHDIGHRPUnGHU
PHGNRQFHQWUDWLRQHUSnPHUHHQGSSPVRPEOHYORNDOLVHUHWYHGXQGHUV¡
JHOVHQLLNNHJHQIXQGHWYHGQ UY UHQGHXQGHUV¡JHOVH(QGYLGHUHEOHY
GHUVWRUWVHWLNNHPnOWNRQFHQWUDWLRQHUYHGEU¡QGHQHRYHUJDVLQGYLQGLQJVERULQ
JHUQHLPHQVGHUYHGQ UY UHQGHXQGHUV¡JHOVHHUPnOWPDUNDQWHNRQ






FHQWUDWLRQHUSnPHUHHQGSSPYHGIOHUHDIEU¡QGHQHRYHUJDVLQGYLQGLQJV
ERULQJHUQH

3.2

Prioritering af områder, brønde og boringer med udsivning
3nEDJJUXQGDI),'PnOLQJHUQHHURPUnGHUEU¡QGHRJERULQJHUPHGLQGLNDWLRQHU
SnPDUNDQWXGVLYQLQJ KRWVSRWV SULRULWHUHWLWUHIDUYHNDWHJRULHU U¡GRUDQJHJXO L
IRUKROGWLOHYHQWXHOOHYLGHUHWLOWDJRJHWDEOHULQJDIELRFRYHUO¡VQLQJHU3ULRULWHULQ
JHQHUVNHWXGIUDHQYXUGHULQJDIXGEUHGHOVHRJPnOWHNRQFHQWUDWLRQHU ),'
Y UGLHU VDPWVDPPHQK QJHQPHGUHVXOWDWHUQHIUDGHQWLGOLJHUHXQGHUV¡JHOVHL
VHSWHPEHU3ULRULWHULQJHQRJYXUGHULQJHQDIGHHQNHOWHKRWVSRWVHUDQJLYHW
LWDEHOOHUQHLELODJVDPWRYHUVLJWVNRUWHWLELODJ'HWVNDOEHP UNHVDWIRUDW
W\GHOLJJ¡UHKRWVSRWVPHGGHK¡MHVWHPnOHY UGLHUHUPnOHY UGLHUXGHQIRUGH
DQJLYQHRPUnGHUVRPXGJDQJVSXQNWLNNHDQJLYHWLELODJ$OOHPnOHSXQNWHU
PHGY UGLHUSnPHUHHQGSSPRYHUEDJJUXQGVQLYHDXNDQLVWHGHWVHVSn
RYHUVLJWVNRUWHWLELODJ'HKRWVSRWVGHUYXUGHUHVDWY UHUHOHYDQWHRJPXOLJ
YLVUHOHYDQWHIRUHWDEOHULQJDIELRFRYHUO¡VQLQJHU U¡GRJRUDQJHNDWHJRUL HUDQ
JLYHWL)LJXU
8PLGGHOEDUWYXUGHUHVGHWDWGHWYLOY UHUHOHYDQWDWHWDEOHUHHQELRFRYHUO¡VQLQJ
IRUGHWRRPUnGHU,9DRJ,9EJDVLQGYLQGLQJVERULQJHUQH3%3%3%3%RJ
3% VWN SHUNRODWEU¡QGHQH,6RJ6 VWN RJYHULILNDWLRQVERULQJHQ
9% VWN 'HUXGRYHUYXUGHUHVGHWDWGHWPXOLJYLVYLOY UHUHOHYDQWDWHWDEOH
UHHQELRFRYHUO¡VQLQJIRUGHQLRPUnGHU,F,,D,,E,,,E,,,GRJ9D9FSHUNRODW
EU¡QGHQ,RJYHGRSI¡ULQJVU¡UHQHWLOFRQWDLQHUHQPHG035HQKHGHQVnIUHPW
GHQQHEOLYHUIMHUQHW










)LJXU

3ULRULWHULQJDIKRWVSRWVLIRUKROGWLOHYHQWXHOOHYLGHUHWLOWDJRJHWDEOHULQJDIELRFRYHUO¡VQLQJHU,ILJXUHQHU
DQJLYHWKRWVSRWVPHGU¡GHOOHURUDQJHSULRULWHW)RU\GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQHURPGHHQNHOWHKRWVSRWVVDPW
LQIRUPDWLRQHURPKRWVSRWVPHGJXOSULRULWHWKHQYLVHVWLOWDEHOOHUQHLELODJ

5¡GPDUNHULQJ +RWVSRWVRPYXUGHUHVDWY UHUHOHYDQWIRUHWDEOHULQJDIHQELRFRYHUO¡VQLQJ
2UDQJHPDUNHULQJ+RWVSRWVRPYXUGHUHVPXOLJYLVDWY UHUHOHYDQWIRUHWDEOHULQJDIHQELRFRYHUO¡VQLQJ

2YHUIODGHRPUnGH

)\VLVNLQVWDOODWLRQ EU¡QGERULQJHOOHURSI¡ULQJVU¡UYHG035HQKHGHQ 










3.3

Resultater af undersøgelserne af gasekstraktionsanlægget
5HVXOWDWHUQHDI,5PnOLQJHUQHVRPHUXGI¡UWKHQKROGVYLVPHGJDVHNVWUDNWLRQV
DQO JJHWLGULIWRJXQGHUSDVVLYHIRUKROGHUYHGODJWVRPJUDIHULELODJRJ
ELODJRJJHQJLYHWL)LJXURJ)LJXU


)LJXU

5HVXOWDWHUDI,5PnOLQJHUXGI¡UWGHQVHSWHPEHUPHG
JDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHWLGULIW%HP UNDWNRQFHQWUDWLRQHUQHDI
PHWDQRJNXOGLR[LGHUDQJLYHWSn\DNVHQWLOYHQVWUHPHQVNRQFHQ
WUDWLRQHQDILOWHUDQJLYHWSn\DNVHQWLOK¡MUH*UDIHQHUJHQJLYHWIUD
ELODJ

5HVXOWDWHUDI,5PnOLQJHU 'HWIUHPJnUDIUHVXOWDWHUQHDI,5PnOLQJHUQHIUDXQGHUV¡JHOVHUQHPHGJDVHNV
WUDNWLRQVDQO JJHWLGULIWDWSXPSHQN¡UHUWUHJDQJHLO¡EHWDIGDJWLPHUQHRP
PHGJDVHNVWUDNWLRQV
NULQJNONORJNOVDQGV\QOLJYLVVYDUHQGHWLOSXPSHSHULRGHUSnNO
DQO JJHWLGULIW
NORJNOMI,VWDUWHQDIGLVVHSXPSHSHULRGHU
VHVVnOHGHVI¡UVWHQPDUNDQWVWLJQLQJLNRQFHQWUDWLRQHQDIPHWDQRJNXOGLR[LG
VRPGHUHIWHUDIWDJHULQGWLOVOXWQLQJHQDISXPSHSHULRGHQ
,PnOHSHULRGHQGHQVHSWHPEHUHUGHUJHQQHPVQLWOLJWPnOWFD

PHWDQLJDVVHQWLODIIDNOLQJVDQO JJHW0HGHQSXPSHUDWHSnP JDVSUGDJ


RJHQPDVVHI\OGHIRUPHWDQSnNJP  YHG°&RJDWP VYDUHUGHWWLOHQ
RSSXPSQLQJDIPHWDQWLODIIDNOLQJVDQO JJHWSnFDNJGDJHOOHUNJWLPH
'HWWHVYDUHURPWUHQWWLOGHQIRUYHQWHGHP QJGHPHWDQGHUNDQRSSXPSHVXQ
GHURSWLPDOHIRUKROGMI7LOVDPPHQOLJQLQJVYDUHUGHWWLONQDSDIGHQ
PnOWHWRWDOHPLVVLRQDIPHWDQIUDSURMHNWRPUnGHW FHOOHRJ 






5HVXOWDWHUQHYLVHUHQGYLGHUHDWLQGKROGHWDIPHWDQRJNXOGLR[LGVWLJHUIUDGHQ
VLGVWHSXPSHSHULRGHRPGDJHQWLOGHQQ VWHSXPSHSHULRGHGHQHIWHUI¡OJHQGH
PRUJHQ'HWWHLQGLNHUHUDWGHURYHUQDWWHQKYRUSXPSHQLNNHN¡UHUVNHUHQ
RSKREQLQJDIJDVLGHSRQLHWRJJDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHWVU¡UV\VWHPHU


)LJXU

5HVXOWDWHUDI,5PnOLQJHUXGI¡UWGHQRNWREHUXQGHU
SDVVLYHIRUKROGGYVPHGJDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHWXGDIGULIW
%HP UNDWNRQFHQWUDWLRQHUQHDIPHWDQRJNXOGLR[LGHUDQJLYHWSn
\DNVHQWLOYHQVWUHPHQVNRQFHQWUDWLRQHQDILOWHUDQJLYHWSn\
DNVHQWLOK¡MUH*UDIHQHUJHQJLYHWIUDELODJ

5HVXOWDWHUDI,5PnOLQJHU ,PnOHSHULRGHQGHQRNWREHUKYRUJDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHWLNNHYDUL
GULIWHUGHUJHQQHPVQLWOLJWPnOWFDPHWDQLJDVVHQIUDGHWVDPOHGHDINDVW
SnJDVHNVWUDNWLRQV

E
DQO JJHWXQGHUSDVVLYH IUDJDVLQGYLQGLQJVERULQJHUQH0HGHQSDVVLYIORZUDWHSnP JDVSUWLPH RJ
IRUKROG



HQPDVVHI\OGHIRUPHWDQSnNJP  YHG°&RJDWP VYDUHUGHWWLOHQ
XGVLYQLQJDIPHWDQSnFDNJWLPHHOOHUNJGDJ7LOVDPPHQOLJQLQJVYDUHU
GHWWLOJRGWDIGHQPnOWHWRWDOHPLVVLRQDIPHWDQIUDSURMHNWRPUnGHW FHOOH
RJ 
9HGXQGHUV¡JHOVHUQHXQGHUSDVVLYHIRUKROGHUGHUPnOWHWPDUNDQWK¡MHUHJHQ
QHPVQLWOLJWLQGKROGDIPHWDQLV\VWHPHW FD HQGLPnOHSHULRGHQKYRUDQ
O JJHWYDULGULIW FD KYLONHWIRUPHQWOLJVN\OGHVIRUW\QGLQJXQGHUGULIWGYV

E

'HWVDPOHGHSDVVLYHIORZDIJDVIUDJDVLQGYLQGLQJVERULQJHUQHHUJURIWVN¡QQHWSnEDJ
JUXQGDI´SRVHPnOLQJHU´XGI¡UWGHQRNWREHU VH7DEHO 






DWGHURSSXPSHVPHUHHQGGHUSURGXFHUHVLGHDNWXHOOHRPUnGHU'HWWHXQGHU
E\JJHVDIGHPnOWHLOWLQGKROGVRPLQGLNHUHUDWGHUWU NNHVDWPRVI ULVNOXIWHOOHU
OXIWIUDRPUnGHUPHGLQGKROGDILOWLQGLJDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHW6nOHGHVHUGHU
XQGHUSDVVLYHIRUKROGVWRUWVHWLNNHPnOWLQGKROGDILOWPHQVGHUQnUDQO JJHWHU
LGULIWHUPnOWLOWLQGKROGSnRPNULQJ
5HVXOWDWHUIUDSHMOLQJHU
UHWXUVN\OQLQJPHGOXIWRJ

5HVXOWDWHUQHIUDNRQWUROOHQDIJDVLQGYLQGLQJVERULQJHUQHPHGSHMOLQJHURJUHWXU
VN\OQLQJPHGOXIWHURSVXPPHUHWL7DEHOVDPPHQPHGGHHVWLPHUHGHSDVVLYH

´SRVHPnOLQJHU´SnJDV

IORZUDWHUPnOWSnKYHUDIERULQJHUQH9HGSHMOLQJHUQHEOHYGHUPnOWPHWHU

LQGYLQGLQJVERULQJHU

SHUNRODWRYHUEXQGLERULQJHUQH(QGYLGHUHNXQQHGHWYHGUHWXUVN\OQLQJHUQHPHG
OXIWNRQVWDWHUHVDWGHUHUIRUELQGHOVHPHOOHP035HQKHGHQRJJDVLQGYLQGLQJV
ERULQJHUQH3%3%RJ3%PHQVGHULNNHHUIRUELQGHOVHWLOERULQJ3%'HWYDU
LNNHPXOLJWDWXGI¡UHUHWXUVN\OQLQJHURJYXUGHUHHYHQWXHOIRUELQGHOVHWLO3%3%
RJ3%GDGHULNNHYDUDGJDQJWLOGLVVHERULQJHU'HWVDPOHGHSDVVLYHIORZIUD

ERULQJHUQHHUJURIWVN¡QQHWWLOFDP WLPH'HWVW¡UVWHIORZDIJDVGLUHNWHIUD
ERULQJHUQHHUREVHUYHUHWL3%
3nEDJJUXQGDIXQGHUV¡JHOVHUQHDIJDVLQGYLQGLQJVERULQJHUQHYXUGHUHVGHW
XPLGGHOEDUWDWIXQNWLRQDOLWHWHQDIERULQJHUQH3%3%RJ3%HUQRJHQOXQGH
RPHQGGHUVWnUHQGHOSHUNRODWLERULQJHUQHVRPIRUPHQWOLJUHGXFHUHUGHQILOWHU
VWU NQLQJKYRUIUDGHUNDQVLYHHOOHUWU NNHVJDVLQGLERULQJHUQH'HULPRGYXU
GHUHVGHWDW3%LNNHKDUIRUELQGHOVHPHGJDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHW%HVNDIIHQ
KHGHQRJIXQNWLRQDOLWHWHQDI3%3%RJ3%HUXYLV'HWYXUGHUHVDWGHUSn
JUXQGDIV WQLQJHULDIIDOGHWHUULVLNRIRUDWGHUHUHOOHUNDQRSVWnOXQNHUHOOHU
EUXGSnV UOLJWGHYDQGUHWWHJDVVWUHQJHPHOOHPERULQJHUQHRJ035HQKHGHQ
'HWWHNDQEHJU QVHIXQNWLRQDOLWHWHQDIERULQJHUQHLIRUKROGWLODWDQYHQGH
JDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHW

6DPOHWYXUGHULQJDI

5HVXOWDWHUQHDIXQGHUV¡JHOVHUQHDIJDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHWVDPWNRQWUROOHQDI

PXOLJKHGHQIRUDWDQ
YHQGHJDVHNVWUDNWLRQV

JDVLQGYLQGLQJVERULQJHUQHRJVWUHQJHQHYLVHUDWSRWHQWLDOHWIRUDWXGQ\WWHGH
HNVLVWHUHQGHLQVWDOODWLRQHULHQELRFRYHUO¡VQLQJPHGHWDNWLYWHOOHUSDVVLYWELRILOWHU

DQO JJHWLHQELRFRYHU

IRUPHQWOLJHUEHJU QVHW

O¡VQLQJPHGHWDNWLYW
HOOHUSDVVLYWELRILOWHU

'HWYXUGHUHVDWJDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHWVRPGHWN¡UHULGDJLNNHYLOY UH
HJQHWWLODQYHQGHOVHLHQELRFRYHUO¡VQLQJPHGHWDNWLYWELRILOWHU%ODHUGHUPnOW
UHODWLYWK¡MHNRQFHQWUDWLRQHUYHGIOHUHDIJDVLQGYLQGLQJVERULQJHUQHKYLONHWLQGLNH
UHUDWGHUVNHUXGVLYQLQJDIPHWDQIUDERULQJHUQHVHOYRPGHUSXPSHVWUHJDQJH
LG¡JQHW6nIUHPWJDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHWVNDODQYHQGHVLHQELRFRYHUO¡VQLQJ
PHGHWDNWLYWELRILOWHUE¡UGHWRSWLPHUHVWLOELRFRYHUIRUPnOGYVSXPSHPHGHW
IRUKROGVYLVWODYWNRQWLQXHUWIORZ'HWWHEODIRUGLRSKROGVWLGHQLHWELRILOWHUHUDIJ¡
UHQGHIRUDWRSQnGHQ¡QVNHGHPHWDQR[LGDWLRQ'HWHULNNHDINODUHWYHGQ UY 






UHQGHXQGHUV¡JHOVHKYRUYLGWGHWHNVLVWHUHQGHJDVHNVWUDNWLRQVDQO JYLONXQQH
RSWLPHUHVWLODWLQGJnLHQELRFRYHUO¡VQLQJPHGHWDNWLYWELRILOWHU
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%RULQJHQHUDIVOXWWHWFDPHWHUXQGHUWRSDI
EU¡QGYHGWHUU Q'HWYDUGHUIRULNNHXPLGGHOEDUW
PXOLJDWSHMOHSHUNRODWVWDQGHQUHWXUVN\OOHPHG
OXIWHOOHUXGI¡UHIORZPnOLQJHUPHGSRVH

6DPOHW 
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3RVHPnOLQJOLWHUVSRVHI\OGWSnPLQXWWHUIUD
GHWVDPOHGHDINDVWIUDJDVLQGYLQGLQJVERULQJHUQH

7DEHO

5HVXOWDWHUIUDSHMOLQJHUUHWXUVN\OQLQJPHGOXIWRJ´SRVHPnOLQJHU´SnJDVLQGYLQGLQJVERULQJHUQH
XQGHUSDVVLYHIRUKROG'HWYLOVLJHDWJDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHWLNNHYDULGULIW

3nEDJJUXQGDIGHWLGOLJHUHGULIWVHUIDULQJHUYXUGHUHVGHWDWGHWIRUPHQWOLJLNNHYLO
Y UHPXOLJWDWRSSXPSHIOHUHNLORPHWDQYLDJDVLQGYLQGLQJVERULQJHUQHRJGHWR
KRULVRQWDOHJDVGU QHQGGHWKLGWLOKDUY UHWPXOLJWGYVRPNULQJNJWLPH
YHGRSWLPDOGULIW7LOVDPPHQOLJQLQJVYDUHUGHWWLODIGHQPnOWHWRWDOHPLV
VLRQDIPHWDQIUDFHOOHRJ'HUHURJYLOIRUWVDWY UHHQGHORPNRVWQLQJHU
RJHWYLVWUHVVRXUFHIRUEUXJIRUEXQGHWPHGYHGOLJHKROGHOVHWLOV\QGULIWDODUPV\
VWHPHUPYSnDQO JJHWRJGHWYXUGHUHVGHUIRUXPLGGHOEDUWDWGHWLNNHYLOY UH
RPNRVWQLQJVHIIHNWLYWDWDQYHQGHJDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHWDOHQHLHQELRFRYHU
O¡VQLQJPHGHWDNWLYWELRILOWHU,VWHGHWNDQGHWRYHUYHMHVDWDQYHQGHJDVHNVWUDN
WLRQVDQO JJHWLHQELRFRYHUO¡VQLQJKYRUGHURJVnVXJHVHOOHUWLOI¡UHVJDVIUD






DQGUHKRWVSRWVVnOHGHVDWGHULELRILOWHUHWEOLYHUKnQGWHUHWHQVW¡UUHP QJGH
PHWDQVRPHOOHUVYLOOHHPLWWHUHWLODWPRVI UHQ
3nEDJJUXQGDIXQGHUV¡JHOVHUQHPHGJDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHWXGHDIGULIWGHW
YLOVLJHXQGHUSDVVLYHIRUKROGYXUGHUHVGHWXPLGGHOEDUWDWGHWLNNHYLOY UHRP
NRVWQLQJVHIIHNWLYWHOOHUKDYHVWRUHIIHNWDWDQYHQGHDQO JJHWLHQELRFRYHUO¡VQLQJ
PHGHWSDVVLYWELRILOWHU'HWWHVN\OGHVDWGHQSDVVLYHWLOI¡UVHODIJDVIRUPHQWOLJ
YLOY UHPHJHWODYRJDWGHUVDQGV\QOLJYLVYLOY UHHQYLVPRGVWDQGLJDVHNV
WUDNWLRQVDQO JJHWVU¡UV\VWHPHUGHUKDUIRUKROGVYLVVPnU¡UGLPHQVLRQHU
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ANBEFALINGER
'HWLGOLJHUHGULIWVHUIDULQJHUPHGI¡UVWHQJDVPRWRUJHQHUDWRURJGHUQ VWHW
DIIDNOLQJVDQO JYLVHUDWDQO JJHQHLNNHKDUN¡UWRSWLPDOWRJNXQLEHJU QVHW
RPIDQJGDGHQRSVDPOHGHP QJGHDIJDVHOOHUVKDUY UHWIRUOLOOHWLODWKROGH
DQO JJHQHLGULIW'HUHUVnOHGHVLQGLNDWLRQHUSnDWP QJGHQDIPHWDQGHUNDQ
SXPSHVRSIUDGHSRQLHWLNNHHUWLOVWU NNHOLJWLODWRSUHWKROGHHQSURGXNWLRQDI
HQHUJLHOOHUDIEU QGLQJLHQIDNNHO

6XSSOHUHQGH
XQGHUV¡JHOVHUDIGHW

3nEDJJUXQGDIUHVXOWDWHUQHDIEDVHOLQHXQGHUV¡JHOVHQRJGHXQGHUV¡JHOVHUGHU

HNVLVWHUHQGHJDV
HNVWUDNWLRQVDQO J

DQO JJHWLNNHYLOY UHHJQHWLHQELRFRYHUO¡VQLQJPHGHWSDVVLYWELRILOWHU,VWH
GHWNDQGHWRYHUYHMHVDWXQGHUV¡JHPXOLJKHGHUQHIRUDWRSWLPHUHJDVHNVWUDNWL

HUXGI¡UWSnGHWHNVLVWHUHQGHJDVHNVWUDNWLRQVDQO JYXUGHUHVGHWXPLGGHOEDUWDW

RQVDQO JJHWVnOHGHVDWGHWNDQDQYHQGHVLHQELRFRYHUO¡VQLQJPHGHWDNWLYW
ELRILOWHU'HWDQEHIDOHVGHUIRUDWXGI¡UHVXSSOHUHQGHXQGHUV¡JHOVHUDIDQO JJHW
IRUDWWHVWHRPGHWHUPXOLJWDWSXPSHPHGHWNRQWLQXHUWODYWIORZRJVDPWLGLJ
RSQnHQIRUKROGVYLVNRQVWDQWK¡MNRQFHQWUDWLRQDIPHWDQ0XOLJYLVYLOGHWLGHQ
IRUELQGHOVHY UHQ¡GYHQGLJWDWXGVNLIWHGHQHNVLVWHUHQGHSXPSHL035
HQKHGHQWLOHQPHUHHJQHWSXPSH$IKHQV\QWLORPNRVWQLQJVHIIHNWLYLWHWHQE¡U
GHWHQGYLGHUHRYHUYHMHVRPJDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHWNDQDQYHQGHVLHQELRFR
YHUO¡VQLQJKYRUGHURJVnVXJHVHOOHUWLOI¡UHVJDVIUDDQGUHKRWVSRWVVnOHGHVDW
GHULELRILOWHUHWEOLYHUKnQGWHUHWHQVW¡UUHP QJGHPHWDQVRPHOOHUVYLOOHHPLWWH
UHWLODWPRVI UHQ
6nIUHPWGHWHNVLVWHUHQGHJDVHNVWUDNWLRQVDQO JLNNHEOLYHUDQYHQGWLHQELRFR
YHUO¡VQLQJE¡UGHWQHGO JJHV'HWYLOVLJHDWFRQWDLQHUHQPHG035HQKHGHQ
RJDIIDNOLQJVDQO JJHWE¡UIMHUQHV
6XSSOHUHQGHXQGHUV¡
JHOVHULKRWVSRWV

)RUXGIRUSURMHNWHULQJDIELRFRYHUO¡VQLQJHUQHDQEHIDOHVGHWDWXGI¡UHVXSSOHUHQ
GHXQGHUV¡JHOVHUKHUXQGHURSVSRUHQGHDIJU QVHQGHXQGHUV¡JHOVHUPHG),'
HOOHUHWPHWDQVSHFLILNWDSSDUDW IHNV3LFDUURHOOHU/DVHU2QH VDPWIOX[NDPPHU
VSRUJDVPnOLQJHU,I¡UVWHRPJDQJDQEHIDOHVGHWDWXGI¡UHVXSSOHUHQGHXQGHUV¡
JHOVHULGHKRWVSRWVKYRUXGVLYQLQJHQDIPHWDQYXUGHUHVDWY UHVW¡UVWGYV
RPUnGHUEU¡QGHRJERULQJHUPHGU¡GHOOHURUDQJHSULRULWHWMI)LJXURJWDEHO
OHUQHLELODJ
'HWDQEHIDOHVDWXGI¡UHVXSSOHUHQGHPnOLQJHUPHG),'HOOHUHWPHWDQVSHFLILNW
DSSDUDWIRUDWDIJU QVHRJIDVWO JJHGHSU FLVHDUHDOHUPHGXGVLYQLQJDIPH
WDQ)RUGHOHQYHGHWPHWDQVSHFLILNWDSSDUDWHUDWGHPnOWHNRQFHQWUDWLRQHUPHG
VW¡UUHVLNNHUKHGUHSU VHQWHUHULQGKROGDIPHWDQ+HUXGRYHUHUUHVSRQVWLGHQRJ
GHUPHGXQGHUV¡JHOVHVWLGHQNRUWHUHHQGYHG),'PnOLQJ1,5$6NDQIUDMDQXDU
XGI¡UHPnOLQJHUPHGHQPHWDQVSHFLILNODVHUPnOHUDIP UNHW/DVHU2QHIUD
+XEHUJ/LJHOHGHVDQEHIDOHVGHWDWXGI¡UHVXSSOHUHGHXQGHUV¡JHOVHUKHUXQGHU






PnOLQJHUPHG),'HOOHUHQPHWDQVSHFLILNODVHUPnOHULRPUnGHWIRUGHQHNVLVWH
UHQGHFRQWDLQHU035HQKHGV UOLJWVnIUHPWGHQQHEOLYHUIMHUQHW'HUHUI¡UWWL
XQGHUMRUGLVNHVWUHQJHIUDJDVLQGYLQGLQJVERULQJHUQHRJGHKRULVRQWDOHJDVGU Q
LQGLFRQWDLQHUHQOLJHVRPGHUHUHQXQGHUMRUGLVNWUDQVSRUWOHGQLQJIUDFRQWDLQHUHQ
WLODIIDNOLQJVDQO JJHW'HWYXUGHUHVDWGHUHUHQYLVULVLNRIRUY VHQWOLJJDV
VSUHGQLQJODQJVGLVVHU¡UI¡ULQJHURJDWGHUGHUIRUNDQY UHHWSRWHQWLDOHIRU
XGVLYQLQJDIPHWDQIUDRPUnGHWRPNULQJRJXQGHUFRQWDLQHUHQ'DGHWSnJUXQG
DIFRQWDLQHUHQRJGHWLOK¡UHQGHERNVHPHGU¡UI¡ULQJHULNNHKDUY UHWPXOLJW
LQGHQIRUULPHOLJWLGDWVFUHHQHRPUnGHWLWLOVWU NNHOLJWRPIDQJRJIRUDWNXQQH
YXUGHUHRPGHUHUHQY VHQWOLJXGVLYQLQJDIPHWDQIUDRPUnGHWDQEHIDOHVGHW
DWXGI¡UHVXSSOHUHQGHPnOLQJHULRPUnGHWV UOLJWVnIUHPWFRQWDLQHUHQEOLYHU
IMHUQHW
'HWDQEHIDOHVDWXGI¡UHIOX[NDPPHUPnOLQJHU HYWVSRUJDVPnOLQJHUYHGERULQJHU 
PHGKHQEOLNSnDWHVWLPHUHHPLVVLRQVELGUDJHWIUDGHHQNHOWHKRWVSRWVLQGHQ
HWDEOHULQJDIHQELRFRYHUO¡VQLQJ EDVHOLQH VDPWYXUGHUHRPELGUDJHQHHUY 
VHQWOLJHLIRUKROGWLOGHQPnOWHWRWDOHPLVVLRQIUDSURMHNWRPUnGHW)OX[PnOLQJHUQH
YLOKHUXGRYHUNXQQHEUXJHVVRPGHVLJQJUXQGODJIRUYXUGHULQJDIQ¡GYHQGLJH
ELRFRYHUDUHDOHUPHQRJVnWLOEHGUHDWNXQQHDIJ¡UHKYDGSRWHQWLDOHWIRUDWUH
GXFHUHGHQWRWDOHPHWDQHPLVVLRQHURJRPGHWRPNRVWQLQJVP VVLJWIRUWVDWYLO
Y UHUHOHYDQWDWHWDEOHUHELRFRYHUO¡VQLQJHULDOOHGHXGSHJHGHRPUn
GHUEU¡QGHERULQJHU
,WDEHOOHUQHLELODJHUGHWDQJLYHWLKYLONHWRPIDQJGHWDQEHIDOHVDWXGI¡UHVXS
SOHUHQGHXQGHUV¡JHOVHULGHIRUVNHOOLJHKRWVSRWV
'URQHEDVHUHGHPHWRGHU

1,5$6HULJDQJPHGHWXGYLNOLQJVSURMHNWLVDPDUEHMGHPHG5HJLRQ6M OODQG

WLOVFUHHQLQJDIGHSRQLHU
RJORVVHSODGVHU

PHGXGYLNOLQJRJDISU¡YQLQJDIHQPHWDQVSHFLILNVHQVRUPRQWHUHWSnHQGURQH
VRPSRWHQWLHOWYLONXQQHDQYHQGHVWLOKXUWLJHUHRJPHUHRPNRVWQLQJVHIIHNWLYWDW
VFUHHQHXGVLYQLQJHQDIPHWDQIUDGHSRQLHURJORVVHSODGVHU)UHPDGUHWWHWE¡U
GHWVnOHGHVRYHUYHMHVRPGHWYLOY UHHQPXOLJKHGDWDQYHQGHHQGURQHEDVHUHW
PHWRGHWLOVFUHHQLQJDIGHSRQLHURJORVVHSODGVHUIRUXGVLYQLQJDIPHWDQ
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KONKLUSION
9HGWRPnOHNDPSDJQHUHUGHUPnOWHQWRWDOHPLVVLRQDIPHWDQIUDGHVOXWDIG N
NHGHFHOOHURJSn$XGHER'HSRQLSnKHQKROGVYLVNJPHWDQSU
WLPHRJNJPHWDQSUWLPHVYDUHQGHWLOHQJHQQHPVQLWOLJHPLVVLRQDI
PHWDQSnNJPHWDQSUWLPH'HWWHHUHWPRGHUDWQLYHDXLIRUKROGWLOWRWDOHPLV
VLRQHUDIPHWDQIUDORVVHSODGVHUVRPWLGOLJHUHHUPnOWL'DQPDUN
'HUHULGHQWLILFHUHWWRRPUnGHUVDPWQLEU¡QGHRJERULQJHUKYRUIUDGHUYXUGHUHV
DWY UHSRWHQWLDOHIRUHQPDUNDQWXGVLYQLQJDIPHWDQRJKYRUGHWGHUIRUYXUGH
UHVDWY UHUHOHYDQWDWHWDEOHUHELRFRYHUO¡VQLQJHU(QGYLGHUHHUGHULGHQWLILFHUHW
\GHUOLJHUHQLRPUnGHURJHQSHUNRODWLQVSHNWLRQVEU¡QGKYRUGHWHYHQWXHOWRJVn
NXQQHY UHUHOHYDQWDWHWDEOHUHELRFRYHUO¡VQLQJHU'HUXGRYHUYXUGHUHVGHWDW
GHWPXOLJYLVYLOY UHUHOHYDQWPHGHWDEOHULQJDIHQELRFRYHUO¡VQLQJYHGRS
I¡ULQJVU¡UHQHWLOFRQWDLQHUHQPHG035HQKHGHQVnIUHPWGHQQHEOLYHUIMHUQHW
'HWYXUGHUHVXPLGGHOEDUWDWGHWHNVLVWHUHQGHJDVHNVWUDNWLRQVDQO JLNNHYLO
Y UHHJQHWLHQELRFRYHUO¡VQLQJPHGHWSDVVLYWELRILOWHU'HWDQEHIDOHVHYHQWXHOW
DWXGI¡UHVXSSOHUHQGHXQGHUV¡JHOVHUSnJDVHNVWUDNWLRQVDQO JJHWPHGKHQEOLN
SnDWXQGHUV¡JHPXOLJKHGHUQHIRUDWRSWLPHUHDQO JJHWVnOHGHVDWGHWNDQ
DQYHQGHVLHQELRFRYHUO¡VQLQJPHGHWDNWLYWELRILOWHU
)RUXGIRUSURMHNWHULQJDIELRFRYHUO¡VQLQJHUQHDQEHIDOHVGHWDWXGI¡UHVXSSOHUHQ
GHXQGHUV¡JHOVHULIRUPDIRSVSRUHQGHDIJU QVHQGHPnOLQJHUPHG),'HOOHUHQ
PHWDQVSHFLILNJDVPnOHUVDPWIOX[NDPPHUVSRUJDVPnOLQJHU'HWWHPHGKHQEOLN
SnGHOVDWRSQnHQEDVHOLQHIRUIOX[HQDIPHWDQIUDGHHQNHOWHKRWVSRWVRJGHOV
IRUDWRSQnHWEHGUHGHVLJQJUXQGODJIRUYXUGHULQJDIQ¡GYHQGLJHELRFRYHUDUHDOHU
'HVXSSOHUHQGHXQGHUV¡JHOVHUE¡UHQGYLGHUHXGI¡UHVIRUEHGUHDWNXQQHHVWLPH
UHSRWHQWLDOHWIRUUHGXNWLRQDIPHWDQHPLVVLRQHQVDPWYXUGHUHRPGHWRPNRVW
QLQJVP VVLJWIRUWVDWYLOY UHUHOHYDQWDWHWDEOHUHELRFRYHUO¡VQLQJHULDOOHGH
XGSHJHGHKRWVSRWV
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Kilde: http://www.wunderground.com. Historiske vejrdata fra Roskilde Lufthavn beliggende ca. 38 km fra Audebo Deponi.

rev. 11-01-2016, maf

FID 23/10

___________________________
Bilag 8
Tabeller med prioritering
og vurdering af hotspots
___________________________

35,25,7(5,1*2*985'(5,1*$)+2763276,)25+2/'7,/
9,'(5(7,/7$*2*(7$%/(5,1*$)%,2&29(5/61,1*(5
3§EDJJUXQGDI),'P§OLQJHUQHHUIRUYHQWHGHKRWVSRWVSULRULWHUHWLWUHIDUYHNDWHJRULHU UºGRUDQJHJXO LIRUKROGWLOHYHQWXHOOHYLGHUHWLOWDJRJHWDEOHULQJDIELRFRYHU
OºVQLQJHU3ULRULWHULQJHQHUVNHWXGIUDHQYXUGHULQJDIXGEUHGHOVHRJP§OWHNRQFHQWUDWLRQHU ),'Y¨UGLHU VDPWVDPPHQK¨QJHQPHGUHVXOWDWHUQHDIWLGOLJHUHXGIºUWH
),'P§OLQJHUMI%LODJHWHUGHOWRSLWRWDEHOOHUPHGYXUGHULQJRJSULRULWHULQJDIUHVXOWDWHUDIRYHUIODGHVFUHHQLQJ 7DEHO VDPWEUºQGHRJERULQJHU 7DEHO 

>5
m2

50 ppm

103
103 104

>5
m2

> 50
103
103 104
> 104

103

103
103 104

V¨UOLJWV§IUHPWFRQWDLQHUHQEOLYHUIMHUQHW

103
103 104
> 104

103
103 104

103
103 104

103
103 104

103
103 104

103
103 104

103
103 104
> 104

___________________________
Bilag 9
Fotos
___________________________

Sagsnr. 221854

Audebo Deponi – Biocover baselineundersøgelse

Foto 1: Container med MPR-enhed.

Foto 2: Verifikationsboring VB1.6 ved container.

Foto 3: Container med MPR-enhed.

Foto 4: Verifikationsboring VB1.6.
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Foto 5: Eksempel på gasindvindingsboring.

Foto 6: Eksempel på gasindvindingsboring.
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Foto 7: Gasindvindingsboring PB7.

Foto 8: Gasindvindingsboring PB7 afsluttet under
terræn.
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Foto 9: Gasindvindingsboring PB8.

Foto 10: Gasindvindingsboring PB8 afsluttet under
terræn.
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Foto 11: Affaklingsanlæg.

Foto 12: Affaklingsanlæg. Den gule gasflaske
indeholder støttebrændsel.

Foto 13: Perkolat-inspektionsbrønd I4.

Foto 14: Tilslutning af IR-måler (sort boks) ved
målinger med gasekstraktionssystemet i drift.
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Foto 15: Manifold. Strengene fra de otte
gasindvindingsboringer og de to horisontale gasdræn
er samlet i en manifold med henblik på IR-målinger
under passive forhold.

Foto 16: Tilslutning af IR-måler (sort boks) og
flowmåler (grå boks) ved målinger under passive
forhold.

Foto 17: Måling af gasflow fra en gasindvindingsboring
ved en såkaldt ”posemåling”. Posemålingerne giver et
groft skøn af gasflowet.

Foto 18: ”Posemåling”. 90 liters pose monteret på
afslutningen af en gasindvindingsboring.
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Foto 19: ”Posemåling” på gasindvindingsboring med
henblik på estimering af gasflow.

Foto 20: ”Posemåling” på samlet afkast fra manifold
under passive forhold.

Foto 21: Affaldshegn på celle 1 og celle 2.
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Foto 22: Område ved affaldshegn med misvækst og
lugt af deponigas.

Foto 23: Område umiddelbart syd for affaldshegn med
misvækst.
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Udskrifter fra gasekstraktionsanlæg med driftstider og oppumpede gasmængder

Udskrift vedr. 29. januar – 5. februar 2012

Udskrift vedr. 21. – 28. februar 2013
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Udskrift vedr. 7. – 14. september 2014

Udskrift vedr. 24. – 31. maj 2015
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Udskrift vedr. 3. – 10. september 2015

Udskrift vedr. 15. – 22. september 2015
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Måling af den totale metanemission fra Audebo
Miljøcenter

Metan og sporgaskoncentrationer nedvinds Audebo Miljøcenter under måling af den totale
metanemission fra deponiet 14. oktober, 2015. Baggrundskoncentrationen af metan på 1,940 ppm
er fratrukket. Der blev set metanemission fra komposteringsanlæg og biogasanlæg under målingen,
men det var muligt at separere disse emissioner fra deponiets.
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1. Indledning og formål
Institut for Vand og Miljøteknologi (DTU Miljø) udfører for Miljøstyrelsen målinger af totale
emissioner af metan fra en række danske deponier som led i etablering af biocovers til
nedbringelse af drivhusgasemissioner. Denne rapport beskriver måling og resultater fra deponiet
Audebo Miljøcenter beliggende Hagesholmvej 7, 4520 Svinninge. Målingen af den totale
metanemission blev udført 14. oktober, 2015.
DTU Miljø har lang erfaring med måling af gasemissioner fra deponier med brug af forskellige
metoder. I 2011 blev der indkøbt udstyr til opbygning af en mobil analyseplatform til udførsel af
sporgasdispersionsmålinger, som har vist sig at være en velegnet metode til måling af totale
metanemissioner fra deponier og lignende anlæg, der er karakteriseret ved at emissionerne sker
fra diffuse og måske ukendte kilder fordelt på relativt store arealer.
Sporgasdispersionsmetoden har været anvendt her til at måle den totale emission af metan fra
det deponerede affald på anlægget. Det har været vigtigt, at kunne separere bidrag fra denne del
af anlægget fra metanemissioner fra andre aktiviteter såsom kompostering af haveaffald og
afgasning af organisk dagrenovation. Der understreges, at målingen viser emissionen, som den
var på det tidspunkt, hvor målingen blev udført, og at gasemissioner fra deponier varierer over tid
- blandt andet under påvirkning af atmosfæriske forhold som trykstigninger og fald.
DTU Miljø har tre gange tidligere - i oktober, 2011, april, 2012 og februar, 2015 målt den totale
emission af metan fra Audebo Miljøcenter (Mønster et al., 2013, Delre et al., 2015). Ved målingen
i 2011 var det ikke muligt at separere metanemission fra deponidelen fra de øvrige aktiviteter
grundet vindforhold. I 2012 blev den totale metanemission fra deponeret affald målt til 18,5±5,8
kg CH4 time-1. Denne måling blev dog angivet som relativt usikker. Ved målingen i februar, 2015
blev den totale metanemission fra deponeret affald målt til 8,5±2,3 kg CH4 time-1. Ved begge
målinger blev der målt væsentlige emissioner fra komposteringsanlæg og biogasanlæg, der
oversteg metanemissioner fra deponidelen af anlægget.

2. Metodebeskrivelse
Metoden, der blev anvendt til kvantitativ bestemmelse af den totale metanemission fra deponiet,
kaldes den dynamiske sporgasdispersionsmetode, der blandt andet er beskrevet i Galle et al.,
2001, Scheutz et al., 2011 og Mønster et al., 2014.
Teorien bag den benyttede målemetode er, at gasser med lang atmosfærisk levetid vil opføre sig
ens i forhold til opblanding og transport i atmosfæren. Det er derfor muligt at udlede en kendt
mængde af en sporgas tæt på metankilderne, måle koncentrationen af sporgas samt metan langt
væk fra kilderne i vindens retning og derefter beregne emissionen af metan ud fra forholdet
mellem koncentration af metan og sporgas. Efter at baggrundskoncentrationerne er fratrukket, vil
forholdet mellem koncentrationen af metan og sporgas på målestedet være det samme som
forholdet mellem metanemissionen og udledningen af sporgas på deponiet. Princippet i metoden
er illustreret i Figur 1.
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Figur 1. Princippet i den dynamiske sporgasdispersionsmetode til bestemmelse af metanemissionen fra et
affaldsdeponi. På figuren ses et match mellem stigninger og fald i koncentrationer af sporgas og metan målt
på tværs nedvinds et deponi. Dette indikerer, at sporgasfrigivelsen på tilfredsstillende vis simulerer
frigivelsen af metan.

Målingerne blev foretaget med et Picarro metan/acetylen analyseapparatur (model G2203), som
kan måle meget små koncentrationsforskelle trods den relativt høje baggrunds-koncentration af
metan i atmosfæren. En GPS var tilsluttet udstyret for at registrere den præcise geografiske
position under målingerne, og en vejrstation målte temperatur, atmosfærisk tryk, vindstyrke og
retning. For at få en god simulering af den samlede emission af metan er det nødvendigt at frigive
sporgas de steder på deponiet, hvor hovedparten af metanen emitteres. Dette sikres ved, at der
inden den egentlige måling udføres en screening af metankoncentrationer ved at måle
tilgængelige steder på deponiet.
I starten og i slutningen af hver målekampagne måles baggrundskoncentrationerne af metan og
sporgas opvinds fra deponiet, og det sikres, at der ikke er andre kilder imellem deponiet og den
valgte målevej nedvinds fra deponiet, som kan bidrage til forhøjede koncentrationer af metan eller
sporgas. Baggrundkoncentrationen kan stige eller falde i løbet af en målekampagne, hvilket ofte
vil skyldes en ændring i lokale atmosfæriske forhold. For at undgå indflydelse fra en stigende eller
faldende baggrundskoncentration blev den målte koncentration i enden af hver fanemåling brugt
som baggrundskoncentration i emissionsberegningerne i de tilfælde, hvor de atmosfæriske
forhold ændrede sig under målekampagnen. Baggrundskoncentrationen af sporgassen acetylen
ændrer sig dog ikke som følge af lokale atmosfæriske ændringer på samme måde som metan,
da der ikke er så mange lokale emissionskilder.
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3. Beskrivelse af udførte målinger
Måling af den totale metanemission blev udført 14. oktober 2015 mellem ca. 13:30 og 16:10. De
første ca. 2 timer blev brugt på måling af totalemission af metan fra deponiet, mens den
resterende tid blev brugt på screeninger af metankoncentrationer på deponiet og i deponiets
omgivelser.
Ved måling af totalemission af metan blev der anvendt acetylen som sporgas frigivet fra én
lokalitet på deponiet og én lokalitet i området med komposteringsanlæg og biogasanlæg. Der blev
frigivet 0,7 kg acetylen i timen fra hver af de to lokaliteter. Temperaturen var 8 qC. Der var en let
vind fra nordøst (ca. 3 m/s), der muliggjorde måling nedvinds deponiet på Strandvejen i en afstand
på 500-600 m fra deponiets rand.
Figur 2 viser atmosfæretrykket i perioden før, under og efter målingen målt på Roskilde Lufthavn
ca. 40 km fra deponiet. Det fremgår af figuren at målingen er udført i en periode et højt stabilt
atmosfæretryk på ca. 1025 mbar.

Figur 2. Atmosfæretryk i perioden for målingen målt ved Roskilde Lufthavn. Ca. tidspunkt for målingen er
fremhævet i figuren. (Kilde: http://www.wunderground.com).

Der var inden målingen beskrevet i denne rapport forsøgt at måle totalemissioner fra deponiet 3.
september, 2015 og 28. september, 2015 under vind fra hhv. sydlig og nordøstlig retning. Ved
målingen d. 3 september var det ikke muligt at separere metanemission fra hhv. deponeret affald
og kompostering og biogasanlæg grundet vindretning. Ved målingen d. 28. september var det
ikke muligt at måle forhøjede koncentrationer af metan og sporgas nedvinds anlægget, hvilket
vurderes at skyldtes en meget lav vindhastighed under målingen.

4. Resultater
4.1 Screening af metankoncentrationer
Måling af totalemission fra deponiet med sporgasdispersionsmetoden kræver, at frigivelsen af
sporstof så vidt muligt sker samme sted som frigivelsen af metan som beskrevet i afsnit 2. Dette
blev gjort ved at måle de steder på deponiet, hvor det var muligt at køre med det anvendte
måleudstyr.
Figur 3 viser screeningen udført i forbindelse med måling af den totale metanemission fra
anlægget 14. oktober, 2015. Højeste metankoncentration blev målt ved biogasanlægget nedvinds
komposteringsanlægget markeret (A) i Figur 3. Her blev der målt metankoncentrationer op til ca.
8,5 ppm over baggrundsniveau, der blev målt til 1.933 ppm. På det område på deponiet, der er
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markeret (B) i figuren blev der målt koncentrationer op til ca. 2,5 ppm over baggrundsniveau. Ved
den nyere del af deponiet markeret (C) på figuren blev der målt koncentrationer på op til ca. 1
ppm over baggrundsniveau. Måling opvinds anlægget – (D) på figuren, viste konstante
koncentrationer på 1.933 ppm, hvilket tyder på, at der ikke var væsentlige kilder til metanemission
opvinds.

Figur 3. Screening af metankoncentrationer på Audebo Miljøcenter 14. oktober, 2015 samt opvinds for
anlægget. Områder med hhv. deponeret affald og kompostering/biogas er fremhævet. Den røde kurve
illustrerer målte koncentrationer af metan over baggrundsniveau (1,933 ppm) og er ganget med 100 for at
være synlig på kortet.

Figur 4 viser resultatet af screening af metankoncentrationer udført den 3. september, 2015. Ved
denne dag var der vind fra sydlig retning, og det var ikke muligt at udføre måling af anlæggets
totale metanemission, hvor emissioner fra hhv. deponeret affald og kompostering og biogas
kunne separeres. Højeste koncentration af metan blev målt i nærheden af biogasanlægget
markeret (A) på Figur 4. Her blev der målt metankoncentrationer på op til 19,5 ppm over
bagggrundsniveau, der blev målt til 1,925 ppm. Ved anlæggets grænse nedvinds deponiet – (B)
på figuren, blev der målt op til 0,36 ppm over baggrundsniveau. Den højeste koncentration af
metan nær deponiområdet blev målt ved (C): 7,1 ppm over baggrundsniveau. På toppen af det
deponiet (D), blev der målt op til 0,9 ppm over baggrundsniveau.
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Figur 4. Screening af metankoncentrationer på Audebo Miljøcenter 3. september, 2015 samt opvinds for
anlægget. Områder med hhv. deponeret affald og kompostering/biogas er fremhævet. Den røde kurve
illustrerer målte koncentrationer af metan over baggrundsniveau (1,925 ppm) og er ganget med 100 for at
være synlig på kortet.

4.2 Måling af totalemission af metan fra deponiet
Metanemissionen er beregnet ud fra forholdet mellem metan- og sporgaskoncentrationerne i
nedvindsfanen, hvor koncentrationerne er integreret for hver traversering af fanen. Der blev udført
13 succesfulde traverseringer for deponiet og 12 for komposteringsanlæg+biogasanlæg.
Figur 5 viser et eksempel måling af metan og sporgaskoncentrationer nedvinds deponiet. Som
nævnt ovenfor, blev der frigivet sporgas på én lokalitet på deponiet og én lokalitet på området til
kompostering og biogasanlæg. Ved at måle emission fra anlægget under nordøstlig vindforhold
var
det
muligt
at
separere
metan
og
sporgas
fra
hhv.
deponi
og
komposteringsanlæg/biogasanlæg.
Tabel 1 viser målte totale emissioner fra Audebo Miljøcenter opdelt i hhv. deponi og
komposteringsanlæg+biogasanlæg. Den samlede emission fra deponiet blev beregnet til 9,0 ±
1,7 kg CH4 time-1 (gennemsnit af målinger ± én standardafvigelse), mens den samlede emission
fra komposteringsanlæg + biogasanlæg blev målt til 68,4 ± 11,4 kg CH4 time-1.
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Figur 5. Eksempel på måling af metan og sporgaskoncentrationer nedvinds for deponiet udført 15:14 –
15:16. Den røde kurve illustrerer målte koncentrationer af metan over baggrundsniveau (1,940 ppm) og er
ganget med 2000 for at være synlig på kortet. Den gule kurve illustrerer målte koncentrationer af sporgas
(acetylen) og er ganget med 40. De to gule trekanter markerer, hvor der blev frigivet sporstof. Den højeste
metankoncentration i fanen fra deponiet blev målt til 0,124 ppm over baggrundsniveau.

Figur 6. Venstre graf viser metan- og acetylenkoncentrationer fra samme traversering som illustreret i Figur
5. Faner fra hhv. deponi og komposteringsanlæg+biogasanlæg er fremhævede. Højre graf viser metan
koncentrationer plottet mod sporgaskoncentrationer for fanen fra deponiet markeret i venstre graf.
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Tabel 1. Målte totalemissioner af metan fra Audebo Miljøcenter 14. oktober, 2015. Den samlede emission
fra deponiet blev beregnet til 9,0 ± 1,7 kg CH4 time-1 (gennemsnit af målinger ± én standardafvigelse), mens
den samlede emission fra komposteringsanlæg + biogasanlæg blev målt til 68,4 ± 11,4 kg CH4 time-1

Totalmetanemissionfradeponi



Tidspunktformåling



Måltmetanemission
(kgCH4hͲ1)
14:25
14,6
14:28
11,0
14:32
12,7
14:42
11,3
14:46
10,7
14:58
12,2
15:06
10,7
15:12
11,3
15:14
11,6
15:20
11,7
15:22
10,2
15:33
10,5
15:35
10,4


Gennemsnit
9,0kgCH4hͲ1
Standardafvigelse
1,7kgCH4hͲ1
Antaltraverseringer
13



















Totalmetanemissionfra
komposteringsanlæg+biogasanlæg
Tidspunktformåling Måltmetanemission
(kgCH4hͲ1)
14:29
67,1
14:36
55,7
14:45
58,1
14:51
59,7
14:53
70,8
15:01
76,1
15:09
67,2
15:10
60,3
15:23
88,9
15:26
82,4
15:32
80,4
15:36
54,0




Gennemsnit
68,4kgCH4hͲ1
Standardafvigelse
11,4kgCH4hͲ1
Antaltraverseringer
12

5. Konklusion
Der blev udført måling af den totale metanemission fra deponiet samt
komposteringsanlæg+biogasanlæg på Audebo Miljøcenter 14. oktober, 2015. Temperaturen var
ca. 8 grader, og der var en svag vind fra nordøst under målingen på ca. 3 m/s, og et stabilt
atmosfæretryk på ca. 1025 mbar.
Screening af metankoncentrationer på Audebo Miljøcenter viste forhøjede metankoncentrationer
på deponiet, men noget højere koncentrationer på komposteringsanlægget og biogasanlægget
nær det deponerede affald. Dette er i overensstemmelse med tidligere målinger beskrevet i
Mønster et al., 2013 og Delre et al., 2015.
Da det i forhold til planlægning af biocover til behandling af metan på deponidelen af Audebo
Miljøcenter er nødvendigt at vide, hvor meget metanemission der stammer fra det deponerede
affald, har det været nødvendigt at måle under vindforhold, der muliggjorde separation af hhv.
deponi og komposteringsanlæg+biogasanlæg. Dette lykkedes ved at måle under vind fra nordøst.
Den samlede emission fra deponiet blev beregnet til 9,0±1,7 kg CH4 time-1 hvilket svarer til
målingen gjort februar, 2015 hvor emissionen fra deponiet blev målt til 8,5±2,3 kg CH4 time-1
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(Delre et al., 2015). Målingen i 2011 viste en noget højere emission (18,5±2,3 kg CH4 time-1), men
denne måling blev vurderet til at være relativt usikker.
Ved målingen beskrevet i denne rapport blev der, ligesom tidligere, målt højere metanemissioner
fra komposteringsanlæg og biogasanlæg sammenlignet med den totale metanemission fra
deponiet. Det er derfor væsentligt ved fremtidige målinger i forbindelse med biocover projektet,
at tilsvarende målinger udføres under vindforhold, der muliggør separering af de to kilder til
metanemission.
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Kortmateriale over deponeringsanlægget/lossepladsen
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Kortmateriale fremgår af notatet vedrørende den udførte overfladescreening, der er vedlagt som bilag A
til dette skema.
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Overfladescreening
Opsummering af måleforhold og resultater
Målemetode og -udstyr

FID iht. Miljøstyrelsens retningslinjer.
Håndholdt FID-måler af mærket TVA1000B inkl. GPS.

Metodens detektionsgrænse for metan

1,0 – 50.000 ppm /1/

Baggrundskoncentration af metan målt i
forbindelse med overfladescreeningen

Ca. 2 ppm

Tidsrum for foretagelse af
overfladescreening

Overfladescreeninger er udført i 2015 på følgende dage:
27. juli
28. juli
29. juli
13. august
14. august

Gennemsnitligt atmosfæretryk under
udførelsen af overfladescreeningen

Der er udført overfladescreeninger over flere dage. En graf
med atmosfæretryk for de enkelte måledage fremgår af
vedlagte notat vedr. overfladescreeningen i bilag A.

Gennemsnitlig lufttemperatur under
udførelsen af overfladescreeningen

Der er udført overfladescreeninger over flere dage. En graf
med temperaturdata for de enkelte måledage fremgår af
vedlagte notat vedr. overfladescreeningen i bilag A.

Gennemsnitlig vindstyrke og
dominerende vindretning under
udførelsen af overfladescreeningen

Der er udført overfladescreeninger over flere dage. En graf
med vindstyrke og vindretning for de enkelte måledage
fremgår af vedlagte notat vedr. overfladescreeningen i bilag A.

Afrapportering af overfladescreeningen
Et notat vedrørende den udførte overfladescreening er vedlagt som bilag A til dette skema.
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Totalmåling
Opsummering af resultater og måleforhold
Generelt:

Måling I

Målemetode og -udstyr

Dynamisk fane metode.

Måling II

Picarro metan/acetylen analyseapparatur.
Resultat af total metanemission

3,1 ± 0,9 kg CH4 pr. time /2/.

Der er kun udført én måling af
den totale metanemission i
forbindelse med pilotprojektet.

Måleusikkerhed

± 29%

-

(beregnet fra ovenstående)
Areal, som emissionen stammer fra

Ca. 14 hektar (ca. 140.000 m2)

-

Emission

3,1 ± 0,9 kg CH4 pr. time /2/

-

Metodens detektionsgrænse for
metan

1 kg CH4 pr. time /3/

-

Baggrundskoncentration af metan
under totalmåling

ca. 1,9 ppm /2/

-

Tidsrum for måling af total-emission

13. oktober 2015

-

Kl. 11:23-16:33 /2/
Gennemsnitligt atmosfæretryk
under udførelsen af totalmålingen

Ca. 1.025 hPa /2/

-

Gennemsnitlig lufttemperatur under
udførelsen af totalmålingen

6-8 °C /2/

-

Gennemsnitlig vindstyrke og
dominerende vindretning under
udførelsen af totalmålingen

Ca. 3-4 m/s fra nordøst /2/

-

Udfyldes kun, hvis sporgasdispersionsmetoden er anvendt:

Måling I

Måling II

Sporgas anvendt

Acetylen (99%)

-

Antal sporgas-frigivelsespunkter
samt frigivelsesrate for hvert
frigivelsespunkt

1) 0,5-0,6 kg sporgas pr. time

-

2) 0,5-0,6 kg sporgas pr. time /2/
Der er endvidere udført en
måling af den totale emission af
metan fra komposteringsanlægget, som er beliggende
umiddelbart vest for
projektområdet. Der blev frigivet
sporgas fra ét sted på
komposteringsanlægget /2/.
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Antal transekter

14 stk. /2/

-

Der er endvidere udført 18 stk.
traverseringer i forbindelse med
målingen af den totale
metanemission fra
komposteringsanlægget /2/
Korrelation mellem sporgas- og
metanfane (fratrukket baggrund)

R2 = 0,58

-

(angivet for en typisk
traversering) /2/

Afrapportering af totalmålingerne
DTU’s rapport vedrørende totalmålingen udført den 13. oktober 2015 er vedlagt som bilag B til dette skema
/2/.
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Regnskab for udførelse af baselineundersøgelsen
Samlet regnskab for udførelse af baselineundersøgelsen
Et regnskab for baselineundersøgelsen er vedlagt som bilag C til dette skema.

Planer for udarbejdelse og indsendelse af projektansøgning
Såfremt den totale metanemission (gennemsnittet
af de to totalmålinger) er højere end 6 kg CH4 pr.
time, hvornår forventes da indsendelse af
projektansøgning med henblik på biocoveretablering?

-

Såfremt den totale metanemission (gennemsnittet af de to totalmålinger) er lavere end 6 kg CH4 pr. time,
vurderes det da, om det er muligt at etablere et omkostningseffektivt biocoversystem, og er der fortsat
interesse for udarbejdelse af en projektansøgning med henblik på etablering af biocover. Miljøstyrelsen
skal i så fald give tilladelse til udarbejdelse af projektansøgningen, førend udgifterne hertil kan afholdes.
Det vurderes, at den eksisterende slutafdækning med kompost formentlig fungerer som et fuldt dækkende
biocover og dermed er med til at reducere emissionen af metan fra overfladen.
Det vurderes umiddelbart, at det ikke vil være omkostningseffektivt at etablere nye biocoverløsninger i
form af biovinduer elle biofiltre. I stedet foreslås det at ”lukke hullerne” i den eksisterende slutafdækning.
Herved udnyttes potentialet for at oxidere metan i kompostlaget ved at dirigere deponigassen til at sive
gennem slutafdækningen i stedet for via hullerne i slutafdækningen. Det foreslås derfor at lokalisere og
tætne/afproppe eller sløjfe boringerne indenfor projektområdet samt udføre en simpel udbedring af
slutafdækningen de enkelte steder, hvor der er målt forhøjede koncentrationer. Disse tiltag er relativt
simple, og det vurderes umiddelbart, at de ikke vil kræve vedligeholdelse indenfor biocoverordningens
rammer.
I forbindelse med en eventuel udbedring af slutafdækningen og tætning/sløjfning af boringerne kan det
overvejes at screene de områder, der endnu ikke er screenet (primært den østlige del af etape A), med FID
eller alternativt et metan-specifikt apparat. Dette med henblik på at undersøge, om der her er tegn på
hotspots med markant udsivning af metan, hvor slutafdækningen også bør udbedres.
På det foreliggende grundlag er det ikke muligt at vurdere, hvor stor en reduktion af metanemissionen
ovenstående tiltag vil medføre. Idet en stor del af metanemissionen vurderes at stamme fra boringer (og
enkelte overfladeområder) inden for projektområdet, er et groft skøn, at tiltagene vil medføre en reduktion
på omkring 50% af den målte totale metanemission på 3,1 kg metan pr. time, dvs. omkring 1-2 kg metan pr.
time.
Overslagsmæssigt vurderes det, at den samlede udgift forbundet med ovenstående tiltag bliver omkring
350.000 kr. ekskl. moms. Et budgetoverslag er vedlagt som bilag 6 i bilag A til dette skema (rapport fra
NIRAS vedr. overfladescreening).
På baggrund af ovenstående ansøges hermed om tilladelse til udarbejdelse af projektansøgning.
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ERULQJHUQHSnGHSRQHULQJVDQO JJHW,QGHQIRUGHWDNWXHOOHSURMHNWRPUnGHEOHY
D

GHUXGI¡UWJDVPnOLQJHUSnDIERULQJHUQHIUD VDPWSnWRILOWUHEHQ YQW
% VYDUHUIRUPHQWOLJWLOPRQLWHULQJVERULQJHUQH%RJ%6 RJWRERULQJHU
EHQ YQW%RJ%6LGVWQ YQWHNDQY UHWRERULQJHUIUD,QGHQIRUSUR
MHNWRPUnGHWEOHYGHUPnOWLQGKROGDIPHWDQ JHQHUHOW LXGDIGH
PnOHSXQNWHU(QGYLGHUHHUGHUPnOWLQGKROGDIPHWDQLHWHQNHOWPnOHSXQNWLHWD
SH'  PHQVGHULNNHHUPnOWLQGKROGDIPHWDQLGH¡YULJHPnOHSXQNWHUL
HWDSH'HOOHULHWDSH%RJ&'HWVNDOGRJEHP UNHVDWGHUNXQHUXGI¡UWJDV
PnOLQJHULHWEHJU QVHWDQWDOPnOHSXQNWHU±V UOLJWLHWDSH%&RJ'±LIRUKROG
WLOXQGHUV¡JHOVHQL
3ODFHULQJHQDIERULQJHULQGHQIRUSURMHNWRPUnGHWIUHPJnUDI)LJXURJELODJ
(QGYLGHUHIUHPJnUPRQLWHULQJVERULQJHUVDPWPnOHSXQNWHUIUDSnGHQUHVWH
UHQGHGHODIGHSRQLHW'HWYLGHVLNNHKYRUPDQJHDIERULQJHUQHRJSRUHOXIW
VS\GGHQHGHUVWDGLJHNVLVWHUHU
'HWYXUGHUHVDWERULQJHUQHRJHIWHUODGWHSRUHOXIWVS\GSnGHSRQHULQJVDQO JJHW
SRWHQWLHOWNDQIXQJHUHVRPVSUHGQLQJVYHMHIRUPHWDQIUDGHWGHSRQHUHGHDIIDOGWLO
DWPRVI UHQ
8GQ\WWHOVHDIGHSRQLJDV
WLOHQHUJLIRUPnO

,I¡OJHKDU+RUVHQV.RPPXQHYDOJWLNNHDWLQGYLQGHRJXGQ\WWHGHSRQLJDVVHQ
Sn+RUVHQV'HSRQHULQJVDQO JWLOHQHUJLIRUPnOLGHWUHVXOWDWHUQHDIXQGHUV¡JHO
VHQLKDUYLVWDWGHWLNNHYLOY UHUHQWDEHOW

D

7RDIPnOHSXQNWHUQHHUGRJEHVNUHYHWVRPSRUHOXIWVS\GWLOPXWRJHUEOHYHWQDYQJL
YHWPHGHW´$´ $RJ$ KYLONHWNDQLQGLNHUHDWGHRSULQGHOLJHERULQJHULNNHHUEOHYHW
IXQGHWRJDWGHULVWHGHWHUHWDEOHUHWJDVPnOHSXQNWHUPHGSRUHOXIWVS\G






1.2

Formål
)RUPnOHWPHGRYHUIODGHVFUHHQLQJHUQHRJ'78¶VPnOLQJKDUY UHWDWNYDQWLILFHUH
WRWDOHPLVVLRQHQDIPHWDQRJLGHQWLILFHUHHYHQWXHOOHKRWVSRWVPHGXGVLYQLQJDI
PHWDQ'HWKDUVnOHGHVY UHWIRUPnOHWPHGEDVHOLQHXQGHUV¡JHOVHQDWNRUWO JJH
PHWDQHPLVVLRQHQRJDINODUHLKYLONHRPUnGHUGHWHYHQWXHOWYLOY UHUHOHYDQWDW
HWDEOHUHELRFRYHUO¡VQLQJHU
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UDFØRTE FELTARBEJDER
0HGKHQEOLNSnDWORNDOLVHUHKRWVSRWVPHGXGVLYQLQJDIPHWDQHUGHUGHQ
MXOLRJDXJXVWXGI¡UWVFUHHQLQJDIGHWLOJ QJHOLJHDUHDOHULQGHQIRU
SURMHNWRPUnGHW(IWHUDIWDOHPHG+RUVHQV.RPPXQHEOHYGHW¡VWOLJHRPUnGHDI
HWDSH$LNNHVFUHHQHWLI¡UVWHRPJDQJGDGHWWHRPUnGHQHWRSYDUEOHYHWVOXWDI
G NNHWPHGNRPSRVWRJIOHUHPHWHUMRUGIRUDWHWDEOHUHHQEDNNHLWHUU QHW
6FUHHQLQJHQDISURMHNWRPUnGHWHUXGI¡UWYHGEUXJDIKnQGKROGW),'PnOHUDI
P UNHW79$%LQNO*36(Q),' IODPPHLRQLVHULQJVGHWHNWRU PnOHULQGKRO
GHWDIRUJDQLVNHNXOEULQWHULOXIWHQKHULEODQGWPHWDQ(Q),'PnOHUHUVnOHGHV
LNNHVSHFLILNLIRUKROGWLOPHWDQPHQYHGPnOLQJHUSnHQORVVHSODGVNDQGHWDO
PLQGHOLJYLVDQWDJHVDWGHPnOWHY UGLHUSULP UWUHSU VHQWHUHUPHWDQ'HPnO
WHY UGLHUNDQGRJRJVnLVW¡UUHHOOHUPLQGUHJUDGVN\OGHVLQWHUIHUHQVIUDDQGUH
NXOEULQWHUVnVRPROLHVWRIIHU
(YHQWXHOOHLQGKROGDINXOEULQWHU PHWDQ LOXIWHQXPLGGHOEDUWRYHUWHUU QHUPnOW
YHGDWI¡UHVRQGHQIUD),'PnOHUHQInFHQWLPHWHURYHUMRUGHQ6RQGHQHUSnPRQ
WHUHWHQVnNDOGW´NRS´IRUDWRSQnHWDIJU QVHWSU¡YHYROXPHQRJIRUDWVN UPH
VRQGHQPRGYLQGRJYHMUVH)LJXU'HPnOWHLQGKROGHUORJJHWVDPPHQPHG
WLOK¡UHQGH*36NRRUGLQDWHU


)LJXU

2YHUIODGHVFUHHQLQJPHG),'PnOHU6RQGHQHUSnPRQWHUHWHQVnNDOGW
´NRS´IRUDWRSQnHWDIJU QVHWSU¡YHYROXPHQRJIRUDWVN UPHVRQ
GHQPRGYLQGRJYHMU6HOYH),'DSSDUDWHWE UHVSnU\JJHQ






6RPXGJDQJVSXQNWHURYHUIODGHVFUHHQLQJHQXGI¡UWODQJVVSRUPHGHQLQGE\UGHV
DIVWDQGSnPHWHU3nJUXQGDIVWHMOHVNU QWHURJW WEHYRNVQLQJKDUGHWSn
GHOHDISURMHNWRPUnGHWLNNHY UHWPXOLJWDWJHQQHPI¡UHPnOLQJHUQH
0nOLQJSnVNU QWHUPHG
VWDQJ

0HGKHQEOLNSnDWVFUHHQHHQGHODIGHVNU QWHUGHULNNHKDUY UHWWLOJ QJHOLJH
WLOIRGVHUGHUXGI¡UW),'PnOLQJHUYHGEUXJDIHQPHWHUODQJWHOHVNRSVWDQJ
0HGWHOHVNRSVWDQJHQRJYHGDWIRUO QJHVRQGHQSn),'DSSDUDWHWKDUGHWY UHW
PXOLJWDWXGYLGHU NNHYLGGHQPHGFDPHWHU,GHWRPIDQJGHWKDUY UHWPX
OLJWHUGHUVnOHGHVXGI¡UWPnOLQJHUPHGVWDQJIUDWRSSHQDIVNU QWHUQHRJFD
PHWHUQHGRJHOOHUIUDEXQGHQDIVNU QWHUQHRJFDPHWHURS

6FUHHQLQJDIERULQJHU

,IRUELQGHOVHPHGVHOYHRYHUIODGHVFUHHQLQJHQHUGHUREVHUYHUHWHQNHOWHQ UOLJ
JHQGHERULQJHUVRPRJVnHUEOHYHWVFUHHQHW6nOHGHVHUPRQLWHULQJVERULQJHUQH
%RJ%6VDPWIHPDIGHILOWHUVDWWHERULQJHUIUDEOHYHWVFUHHQHWLIRU
ELQGHOVHPHGRYHUIODGHVFUHHQLQJHQ6FUHHQLQJHQDIERULQJHUQHHUXGI¡UWYHGDW
I¡UH),'VRQGHQW WKHQRYHURJRPNULQJERULQJVDIVOXWQLQJHUQH)RUDWXQGHU
V¡JHGHDNWXHOOHXGVLYQLQJVIRUKROGHUVFUHHQLQJHQDIERULQJHUQHXGI¡UWXGHQDW
WDJHG NVOHUSURSSHUK WWHUHOOHUOLJQHQGHDIERULQJHUQHOLJHVRPGHULNNHHU
LVDWSURSSHUK WWHULGHILOWUHVRPVWnUnEQH
1 VWHVNULGWLDUEHMGVSURFHVVHQYDUDWORNDOLVHUHRJVFUHHQHGHUHVWHUHQGHER
ULQJHULQGHQIRUSURMHNWRPUnGHW3nEDJJUXQGDI'78¶VLQGOHGHQGHVFUHHQLQJHUDI
GHSRQHULQJVDQO JJHWYDUGHULPLGOHUWLGLQGLNDWLRQHUSnDWHPLVVLRQHQDIPHWDQ
YDUIRUKROGVYLVOLOOHRJIRUPHQWOLJXQGHUGHNJPHWDQSUWLPHVRP0LOM¡VW\UHO
VHQKDUIDVWVDWVRPJU QVHIRUXGDUEHMGHOVHDIELRFRYHUSURMHNWDQV¡JQLQJXGHQ
IRUXGJnHQGHWLOODGHOVH(IWHUDIWDOHPHG0LOM¡VW\UHOVHQEOHYGHUGHUIRULNNHIRUH
WDJHWYLGHUHHIWHUV¡JQLQJRJ),'PnOLQJDIJDPOHILOWHUVDWWHERULQJHUOLJHVRPGHU
LNNHHUJnHWYLGHUHPHG),'VFUHHQLQJDIGHDUHDOHUVRPPDQJOHGHDWEOLYH
VFUHHQHW
3ODFHULQJHQDIDOOH),'PnOHSXQNWHUIUHPJnUDIRYHUVLJWVNRUWHWLELODJ

9HMUIRUKROGYHG),'
PnOLQJHU

2YHUIODGHVFUHHQLQJHQRJVFUHHQLQJHQDIERULQJHUQHPHG),'HUVnYLGWPXOLJW
XGI¡UWLSHULRGHUPHGVWDELOWHOOHUIDOGHQGHDWPRVI UHWU\NKYRUHPLVVLRQHQDI
PHWDQIUDORVVHSODGVHQIRUYHQWHVDWY UHVW¡UVW*UDIHUPHGYHMUGDWDIRUGH
HQNHOWHPnOHSHULRGHUHUYHGODJWLELODJ
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RESULTATER
5HVXOWDWHUQHDI),'PnOLQJHUQHHUDQJLYHWL)LJXURJSnRYHUVLJWVNRUWHWLELODJ
0nOLQJHUQHHUIUDWUXNNHWEDJJUXQGVQLYHDX)RUHQGYLGHUHDWW\GHOLJJ¡UHPn
OLQJHUGHUNDQLQGLNHUHPDUNDQWHXGVLYQLQJVRPUnGHUHUDOHQHPnOWHY UGLHUSn
PHUHHQGSSPRYHUEDJJUXQGVQLYHDXDQJLYHW


)LJXU

5HVXOWDWHUDI),'PnOLQJHUXGI¡UWGHQMXOLRJDXJXVW
Sn+RUVHQV'HSRQHULQJVDQO J0nOLQJHUQHHUIUDWUXNNHWEDJJUXQGV
QLYHDX.XQPnOHY UGLHUSnPHUHHQGSSPRYHUEDJJUXQGHUDQJLYHW
5¡GOLQMH3URMHNWRPUnGH5¡GHNU\GVHU0nOHSXQNWHUJDVXQGHUV¡JHOVH
*XOHFLUNOHU0RQLWHULQJVERULQJHU)LJXUHQHUJHQJLYHWIUDELODJ

5HVXOWDWHUQHDI),'PnOLQJHUQHYLVHUDWGHULHQNHOWHRPUnGHULQGHQIRUSURMHNW
RPUnGHWHUPnOWPRGHUDWHNRQFHQWUDWLRQHUSnRSWLOFDSSPSnWHUU Q9HG
GHQQRUGOLJHVNU QWHUGHULHWHQNHOWSXQNWPnOWNRQFHQWUDWLRQHUSnPHUHHQG
SSP SSP 
'HUHULNNHPnOWNRQFHQWUDWLRQHURYHUSSPRYHURJRPNULQJGHVFUHHQHGHER
ULQJHU
'HUHUPnOWHQUHODWLYOLOOHWRWDOHPLVVLRQDIPHWDQSnNJPHWDQSUWLPH6DP
PHQKROGWPHGUHVXOWDWHUQHDI),'PnOLQJHUQHGHULQGLNHUHUDWXGVLYQLQJHQDI
PHWDQIUDRYHUIODGHQIRUPHQWOLJHUEHJU QVHWRJRSO\VQLQJHUQHRPDWHWDSHUQHL
SURMHNWRPUnGHWHUVOXWDIG NNHWPHGRSWLOPHWHUNRPSRVWYXUGHUHVGHW






XPLGGHOEDUWDWVOXWDIG NQLQJHQIRUPHQWOLJIXQJHUHUVRPHWIXOGWG NNHQGHELR
FRYHURJGHUPHGHUPHGWLODWUHGXFHUHHPLVVLRQHQDIPHWDQIUDRYHUIODGHQ'HW
WHNDQRJVnIRUNODUHIRUVNHOOHQSnGHQPRGHOOHUHGHHPLVVLRQSnFDNJPHWDQ
SUWLPHRJGHQPnOWHWRWDOHPLVVLRQSnNJPHWDQSUWLPH
'HUHULNNHPnOWPDUNDQWHNRQFHQWUDWLRQHU ),'PnOHY UGLHU RYHURJRPNULQJ
GHHQNHOWHERULQJHUGHUHUVFUHHQHWYHGGHQDNWXHOOHXQGHUV¡JHOVH(UIDULQJHU
IUDOLJQHQGHXQGHUV¡JHOVHUSnDQGUHGHSRQHULQJVDQO JRJORVVHSODGVHUYLVHU
LPLGOHUWLGDWHQVWRUGHODIPHWDQHPLVVLRQHQW\SLVNVWDPPHUIUDI\VLVNHLQVWDOODWL
RQHUVRPERULQJHUEU¡QGHRJOLJQHQGH'HUILQGHVRSO\VQLQJHURPHQGHO
DQGUHERULQJHULSURMHNWRPUnGHWVRPLNNHHUEOHYHWVFUHHQHWRJGHWYXUGHUHV
GHUIRUIRUWVDWDWGLVVHSRWHQWLHOWNDQIXQJHUHVRPVSUHGQLQJVYHMHIRUPHWDQIUD
GHWGHSRQHUHGHDIIDOGWLODWPRVI UHQLGHWERULQJHUQHYLUNHUVRP´KXOOHU´LVOXWDI
G NQLQJHQ
8PLGGHOEDUWYXUGHUHVGHWDWHQVWRUGHODIGHQPnOWHWRWDOHPLVVLRQSnNJ
PHWDQSUWLPHNDQVWDPPHIUDERULQJHULSURMHNWRPUnGHW'HWWHIRUGLGHUKHUHU
GHSRQHUHWPHVWDIIDOGRJIRUGLGHUYHGGHWLGOLJHUHXQGHUV¡JHOVHULRJ
HUPnOWGHK¡MHVWHNRQFHQWUDWLRQHUDIPHWDQLMRUGHQDIIDOGHWLVDPPHRP
UnGH'HWLGOLJHUHXQGHUV¡JHOVHUV UOLJWIUDLQGLNHUHUDWGHUVDQGV\QOLJ
YLVRJVnNDQY UHHWELGUDJIUDHWDSH'RJ(PHQVELGUDJHWIUDHWDSHUQH%RJ&
YXUGHUHVDWY UHEHJU QVHW'HWVNDOGRJEHP UNHVDWGHPnOWHLQGKROGDI
PHWDQLDIIDOGHWLNNHQ¡GYHQGLJYLVNDQUHODWHUHVGLUHNWHWLOHPLVVLRQDIPHWDQIUD
RYHUIODGHQGDRPV WQLQJVJUDGHQDIPHWDQLRYHUIODGHMRUGHQLNNHNHQGHV
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ANBEFALINGER
3nEDJJUXQGDIUHVXOWDWHUQHIUDQ UY UHQGHXQGHUV¡JHOVHYXUGHUHVGHWXPLG
GHOEDUWDWGHWLNNHYLOY UHRPNRVWQLQJVHIIHNWLYWDWHWDEOHUHELRYLQGXHUHOOHELR
ILOWUHSn+RUVHQV'HSRQHULQJVDQO J,VWHGHWIRUHVOnVGHWDW´OXNNHKXOOHUQH´L
GHQHNVLVWHUHQGHVOXWDIG NQLQJDIMRUGRJNRPSRVWRJXGQ\WWHSRWHQWLDOHWIRUDW
R[LGHUHPHWDQLNRPSRVWODJHWYHGKHUYHGDWGLULJHUHGHSRQLJDVVHQWLODWVLYH
JHQQHPVOXWDIG NQLQJHQ'HWIRUHVOnVGHUIRUDWORNDOLVHUHRJW WQHDISURSSH
HOOHUVO¡MIHDOOHERULQJHULQGHQIRUSURMHNWRPUnGHWVDPWXGI¡UHVLPSHOXGEHGULQJDI
VOXWDIG NQLQJHQGHHQNHOWHVWHGHUKYRUGHUHUPnOWIRUK¡MHGHNRQFHQWUDWLRQHU
'LVVHWLOWDJHUUHODWLYWVLPSOHRJGHWYXUGHUHVXPLGGHOEDUWDWGHLNNHYLONU YH
IUHPWLGLJYHGOLJHKROGHOVHLQGHQIRUELRFRYHURUGQLQJHQVUDPPHU
,IRUELQGHOVHPHGHQHYHQWXHOXGEHGULQJDIVOXWDIG NQLQJHQRJW WQLQJVO¡MIQLQJ
DIERULQJHUQHNDQGHWRYHUYHMHVDWVFUHHQHGHRPUnGHUGHUHQGQXLNNHHU
VFUHHQHW SULP UWGHQ¡VWOLJHGHODIHWDSH$ PHG),'HOOHUDOWHUQDWLYWHWPHWDQ
VSHFLILNWDSSDUDW'HWWHPHGKHQEOLNSnDWXQGHUV¡JHRPGHUKHUHUWHJQSn
KRWVSRWVPHGXGVLYQLQJDIPHWDQIUDRYHUIODGHQKYRUVOXWDIG NQLQJHQRJVnE¡U
XGEHGUHV
3nGHWIRUHOLJJHQGHJUXQGODJHUGHWLNNHPXOLJWDWYXUGHUHKYRUVWRUHQUHGXNWLRQ
DIPHWDQHPLVVLRQHQRYHQVWnHQGHWLOWDJYLOPHGI¡UH,GHWHQVWRUGHODIPHWDQ
HPLVVLRQHQYXUGHUHVDWVWDPPHIUDERULQJHU RJHQNHOWHRYHUIODGHRPUnGHU LQ
GHQIRUSURMHNWRPUnGHWHUHWJURIWVN¡QGRJDWWLOWDJHQHYLOPHGI¡UHHQUHGXNWLRQ
SnRPNULQJDIGHQPnOWHWRWDOHPHWDQHPLVVLRQSnNJPHWDQSUWLPH
GYVRPNULQJNJPHWDQSUWLPH
2YHUVODJVP VVLJWYXUGHUHVGHWDWGHQVDPOHGHXGJLIWIRUEXQGHWPHGRYHQVWn
HQGHWLOWDJEOLYHURPNULQJNUHNVNOPRPVMIYHGODJWHEXGJHWRYHUVODJL
ELODJ
3nEDJJUXQGDIRYHQVWnHQGHDQV¡JHVKHUPHGRPWLOODGHOVHWLODWXGDUEHMGHOVHDI
HQSURMHNWDQV¡JQLQJ
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KONKLUSION
'HUHUPnOWHQWRWDOHPLVVLRQDIPHWDQSnNJPHWDQSUWLPHKYLONHWHUXQGHU
GHQJU QVHSnNJPHWDQSUWLPHVRP0LOM¡VW\UHOVHQKDUIDVWVDWIRUXGDUEHM
GHOVHDIELRFRYHUSURMHNWDQV¡JQLQJXGHQIRUXGJnHQGHWLOODGHOVH
'HWYXUGHUHVDWGHQHNVLVWHUHQGHVOXWDIG NQLQJPHGRSWLOPHWHUNRPSRVW
IRUPHQWOLJIXQJHUHUVRPHWIXOGWG NNHQGHELRFRYHURJGHUPHGHUPHGWLODWUH
GXFHUHHPLVVLRQHQDIPHWDQIUDRYHUIODGHQ,PLGOHUWLGYLUNHUERULQJHUQHLSURMHNW
RPUnGHWIRUPHQWOLJVRP´KXOOHU´HOOHUVSUHGQLQJVYHMHIRUPHWDQIUDGHWGHSRQHUH
GHDIIDOGWLODWPRVI UHQ
'HWYXUGHUHVXPLGGHOEDUWDWGHWLNNHYLOY UHRPNRVWQLQJVHIIHNWLYWDWHWDEOHUH
Q\HELRFRYHUO¡VQLQJHUSn+RUVHQV'HSRQHULQJVDQO J0HGKHQEOLNSnDWXGQ\W
WHSRWHQWLDOHWIRUDWR[LGHUHPHWDQLGHWHNVLVWHUHQGHG NODJDINRPSRVWIRUHVOnV
GHWLVWHGHWDWORNDOLVHUHRJW WQHHOOHUVO¡MIHDOOHERULQJHULSURMHNWRPUnGHWVDPW
XGEHGUHVOXWDIG NQLQJHQGHHQNHOWHVWHGHUKYRUGHUHULQGLNDWLRQHUSnHQPDU
NDQWXGVLYQLQJDIPHWDQ,GHQIRUELQGHOVHIRUHVOnVGHWHQGYLGHUHDWVFUHHQHGH
RPUnGHUGHUHQGQXLNNHHUVFUHHQHW SULP UWGHQ¡VWOLJHGHODIHWDSH$ PHG
),'HOOHUDOWHUQDWLYWHWPHWDQVSHFLILNWDSSDUDWIRUDWXQGHUV¡JHRPGHUHUIOHUH
VWHGHUKYRUVOXWDIG NQLQJHQE¡UXGEHGUHV
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8GDUEHMGHWDI'*(*URXSSnYHJQH+RUVHQV.RPPXQHQRYHPEHU

+RUVHQV.RPPXQH  )RUXQGHUV¡JHOVHIRULQGYLQGLQJRJHQHUJLXG
Q\WWHOVHDIGHSRQLJDVIUD+RUVHQV'HSRQHULQJVDQO J8GDUEHMGHWDI/)*
&RQVXOWSnYHJQHDI+RUVHQV.RPPXQHRNWREHU
0LOM¡VW\UHOVHQ  0¡GHUHIHUDWIUDP¡GHRPRSVWDUWDIELRFRYHU
SLORWIDVH0LOM¡VW\UHOVHQ-RUG $IIDOGRNWREHU
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Bilag 1
Oversigtskort
___________________________

Vest

Øst

A

A‛

11

Skel

12

14
10

15

13

B17S

12
11

9

20
10

19

25

23

26
27
28

16
9

8

Sandfyld

7
1:100

Muld, træ, plastic
6

5

Muld, sandet, gruset, tegl, beton

4
Muld, sandet, gruset, tegl, plastic, jern

3
?

2

Muld, sandet, leret, tegl, træ

Dagnæs Bæk

1
?
?

0
Muld, sandet, træ
-1

?

?

Muld, leret, sandet, træ

-2

?
Sand
0

50

100

Gytje

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

Boring
0RQLWHULQJV
ERULQJ
Sand

900

%LODJ
Bilag
9.2

%RULQJ

Filter
)LOWHU

Horsens Deponeringsanlæg
Snittegning

Kompostlag
Afdækningslag (ler, sand, muld)
Blandet affald

Ler

Tegningen er baseret på affotograferet
materiale og er ikke nødvendigvis målfast
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Rev.:

a

Dato:
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LHO

Kontrol:
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Syd

Nord

B

B‛
Intern
grusvej

2?

B17S
15

10

9

8

Skel

Skel

Sandfyld

7

Muld, træ, plastic

6

5

Muld, sandet, gruset, tegl, beton

4

Endelavevej
Muld, sandet, gruset, tegl, plastic, jern

3

1

Dagnæs Bæk

?
2

Muld, sandet, leret, tegl, træ
?

0
?

Muld, sandet, træ
?

-1
?

Muld, leret, sandet, træ
?

-2

Sand
0

25

50

Gytje

75

100

125

150

175

Sand
0RQLWHULQJV
Boring
ERULQJ

%LODJ
Bilag 9.3

%RULQJ

)LOWHU Filter

Horsens Deponeringsanlæg
Snittegning

Kompostlag
Ler

Afdækningslag (ler, sand, muld)
Blandet affald

Tegningen er baseret på affotograferet
materiale og er ikke nødvendigvis målfast

Snit B - B‛
Rev.:

a
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___________________________
Bilag 2
Topografi
___________________________

*HQHUHOUHIHUHQFH
+¡MGHNXUYHU*HR'DWDVW\UHOVHQ

___________________________
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___________________________
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Måling af den totale metanemission fra Horsens
Deponeringsanlæg

Metan og sporgaskoncentrationer nedvinds Horsens Deponeringsanlæg under måling af den totale
metanemission 13. oktober, 2015. Baggrundskoncentrationen af metan på 1,914 ppm er fratrukket.
Der blev set metanemission fra det nærliggende komposteringsanlæg, men det var muligt at
separere disse emissioner fra deponiets.
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1. Indledning og formål
Institut for Vand og Miljøteknologi (DTU Miljø) udfører for Miljøstyrelsen målinger af totale
emissioner af metan fra en række danske deponier som led i etablering af biocovers til
nedbringelse af drivhusgasemissioner. Denne rapport beskriver måling og resultater fra deponiet
Horsens Deponeringsanlæg beliggende på Endelavevej 32, 8700 Horsens. Målingen af den
totale metanemission blev udført 13. oktober, 2015.
DTU Miljø har lang erfaring med måling af gasemissioner fra deponier med brug af forskellige
metoder. I 2011 blev der indkøbt udstyr til opbygning af en mobil analyseplatform til udførsel af
sporgasdispersionsmålinger, som har vist sig at være en velegnet metode til måling af totale
metanemissioner fra deponier og lignende anlæg, der er karakteriseret ved at emissionerne sker
fra diffuse og måske ukendte kilder fordelt på relativt store arealer.
Sporgasdispersionsmetoden har været anvendt her til at måle den totale emission af metan fra
det deponerede affald på anlægget. Det har været vigtigt, at kunne separere bidrag fra denne del
af anlægget fra metanemissioner fra andre aktiviteter såsom kompostering af haveaffald. Der
understreges, at målingen viser emissionen, som den var på det tidspunkt, hvor målingen blev
udført, og at gasemissioner fra deponier varierer over tid - blandt andet under påvirkning af
atmosfæriske forhold som trykstigninger og fald.

2. Metodebeskrivelse
Metoden, der blev anvendt til kvantitativ bestemmelse af den totale metanemission fra deponiet,
kaldes den dynamiske sporgasdispersionsmetode, der blandt andet er beskrevet i Galle et al.,
2001, Scheutz et al., 2011 og Mønster et al., 2014.
Teorien bag den benyttede målemetode er, at gasser med lang atmosfærisk levetid vil opføre sig
ens i forhold til opblanding og transport i atmosfæren. Det er derfor muligt at udlede en kendt
mængde af en sporgas tæt på metankilderne, måle koncentrationen af sporgas samt metan langt
væk fra kilderne i vindens retning og derefter beregne emissionen af metan ud fra forholdet
mellem koncentration af metan og sporgas. Efter at baggrundskoncentrationerne er fratrukket, vil
forholdet mellem koncentrationen af metan og sporgas på målestedet være det samme som
forholdet mellem metanemissionen og udledningen af sporgas på deponiet. Princippet i metoden
er illustreret i Figur 1.
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Figur 1. Princippet i den dynamiske sporgasdispersionsmetode til bestemmelse af metanemissionen fra et
affaldsdeponi. På figuren ses et match mellem stigninger og fald i koncentrationer af sporgas og metan målt
på tværs nedvinds et deponi. Dette indikerer, at sporgasfrigivelsen på tilfredsstillende vis simulerer
frigivelsen af metan.

Målingerne blev foretaget med et Picarro metan/acetylen analyseapparatur (model G2203), som
kan måle meget små koncentrationsforskelle trods den relativt høje baggrunds-koncentration af
metan i atmosfæren. En GPS var tilsluttet udstyret for at registrere den præcise geografiske
position under målingerne, og en vejrstation målte temperatur, atmosfærisk tryk, vindstyrke og
retning. For at få en god simulering af den samlede emission af metan er det nødvendigt at frigive
sporgas de steder på deponiet, hvor hovedparten af metanen emitteres. Dette sikres ved, at der
inden den egentlige måling udføres en screening af metankoncentrationer ved at måle
tilgængelige steder på deponiet.
I starten og i slutningen af hver målekampagne måles baggrundskoncentrationerne af metan og
sporgas opvinds fra deponiet, og det sikres, at der ikke er andre kilder imellem deponiet og den
valgte målevej nedvinds fra deponiet, som kan bidrage til forhøjede koncentrationer af metan eller
sporgas. Baggrundkoncentrationen kan stige eller falde i løbet af en målekampagne, hvilket ofte
vil skyldes en ændring i lokale atmosfæriske forhold. For at undgå indflydelse fra en stigende eller
faldende baggrundskoncentration blev den målte koncentration i enden af hver fanemåling brugt
som baggrundskoncentration i emissionsberegningerne i de tilfælde, hvor de atmosfæriske
forhold ændrede sig under målekampagnen. Baggrundskoncentrationen af sporgassen acetylen
ændrer sig dog ikke som følge af lokale atmosfæriske ændringer på samme måde som metan,
da der ikke er så mange lokale emissionskilder.
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3. Beskrivelse af udførte målinger
Måling af den totale metanemission blev udført 13. oktober, 2015 mellem ca. 07:00 og 17:00. De
første ca. 2 timer blev brugt på screeninger af metankoncentrationer på deponiet og i deponiets
omgivelser, mens den resterende tid blev brugt på måling af den totale metanemission fra
deponiet og fra komposteringsanlægget.
Ved måling af den totale metanemission fra deponiet blev der anvendt acetylen som sporgas
frigivet fra to lokaliteter på deponiet. Der blev først frigivet 0,5 kg acetylen i timen fra hver af de to
lokaliteter, mens der senere blev der frigivet 0,6 kg acetylen i timen fra hver lokalitet. Denne
justering blev gjort for at opnå et bedre signal/støj forhold for målinger af forhøjede
sporgaskoncentrationer nedvinds deponiet. Placering af sporgasfrigivelsen blev justeret, indtil det
blev observeret, at sporgasfrigivelsen på tilfredsstillende vis simulerede emission af metan fra
deponiet. Dette blev konstateret ved sammenfald mellem hhv. forhøjede sporgaskoncentrationer
og forhøjede metankoncentrationer nedvinds deponiet.
Temperaturen var 6-8 qC. Der var en let vind fra nordøst (ca. 3-4 m/s), der muliggjorde måling
nedvinds deponiet på en cykelrute i en afstand på 300-400 m fra deponiets rand.

Figur 2 viser atmosfæretrykket i perioden før, under og efter målingen målt på Billund Lufthavn
ca. 40 km fra deponiet. Det fremgår af figuren, at målingen er udført i en periode et højt stabilt
atmosfæretryk på ca. 1025 mbar.

Figur 2. Atmosfæretryk i perioden for målingen målt ved Billund Lufthavn. Ca. tidspunkt for målingen er
fremhævet i figuren. (Kilde: http://www.wunderground.com).

Der var inden målingen af den totale metanemission fra deponiet udført screeninger på deponiet,
og i deponiets omgivelser d. 6.-8. august, 2015. Vindretningen var ikke egnet til måling af den
totale metanemission fra deponiet i denne periode. Der blev på dette tidspunkt desuden screenet
for forhøjede metankoncentrationer ved det mindre deponi lidt vest for Horsens
Deponeringsanlæg afgrænset af Vibevej, Rypevej, Lollandsgade og Bremers Allé.

4. Resultater
4.1 Screening af metankoncentrationer
Måling af totalemission fra deponiet med sporgasdispersionsmetoden kræver, at frigivelsen af
sporstof så vidt muligt sker samme sted som frigivelsen af metan, som beskrevet i afsnit 2. Dette
blev gjort ved at måle de steder på deponiet, hvor det var muligt at køre med det anvendte
måleudstyr.

Måling af den totale metanemission fra Horsens Deponeringsanlæg – side 4

Figur 3 viser screeningen udført i forbindelse med måling af den totale metanemission fra
anlægget 13. oktober, 2015. Der blev målt svagt forøgede metankoncentrationer i anlæggets
nordvestlige hjørne markeret (A) på Figur 3 – op til ca. 0,4 ppm over baggrundsniveau, der blev
målt til 1,975 ppm. Ved deponiets centrale, del markeret (B) på figuren, blev der målt
koncentrationer på op til 0,8 ppm over baggrundsniveau. Den højeste metankoncentration på
deponiet blev målt ved (C) – op til 2,8 ppm over baggrundsniveau. Ved området længere mod øst
på deponiet ((D) på figuren) blev der målt forøgede koncentrationer på op til ca. 0,8 ppm over
baggrundsniveau. Disse målinger tyder på, at metanemissionen fra deponiet især sker fra
anlæggets centrale del. Der var dog store dele af deponiet, hvor det ikke var muligt at køre med
måleudstyret, hvilket skyldtes våde forhold på tidspunktet for målingen.
Ved komposteringsanlægget blev der målt metankoncentrationer, der var væsentligt højere end
der blev målt på deponiet. Ved (E) på Figur 3 blev der målt koncentrationer på op til 10,1 ppm
over baggrundsniveau.

Figur 3. Screening af metankoncentrationer på Horsens Deponeringsanlæg 13. oktober, 2015. Deponiet og
området til kompostering er fremhævet. Den røde kurve illustrerer målte koncentrationer af metan over
baggrundsniveau (1,975 ppm) og er ganget med 200 for at være synlig på kortet.

Figur 4 viser resultatet af screening af metankoncentrationer udført den 8. august, 2015. På
denne dag var der vind fra vestlig retning, og det var her muligt at køre på flere områder på
anlægget sammenlignet med screeningen vist i Figur 3. Der blev her også screenet for
metankoncentrationer nær det ældre deponi vest for Horsens Deponeringsanlæg.
Screeningen af metankoncentrationer nær det ældre deponi, markeret (A) i Figur 4 viste ikke
forhøjede metankoncentrationer. Det var ikke muligt at køre på selve deponiet. Der vurderes, at
metanemissionen fra det gamle deponi er minimal.
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Ligesom ved screeningen udført den 13. oktober blev der målt forhøjede metankoncentrationer i
deponiets centrale del. Ved stederne markeret (B) og (D) i Figur 4 blev der målt op til hhv. 0,2
ppm og 0,4 ppm over baggrundsniveau (1,925 ppm). På komposteringsområdet der er markeret
(C) i figuren, blev der også her målt væsentligt forøgede metankoncentrationer – op til 4,7 ppm
over baggrundsniveau.
Målte
metankoncentrationer
ved
rensningsanlægget
viste
metankoncentrationer, der tyder på metanemissioner fra dette anlæg.

desuden

forøgede

Figur 4. Screening af metankoncentrationer på Horsens deponeringsanlæg 8. august, 2015. Deponiet, det
ældre deponi vest for Horsens Deponeringsanlæg, rensningsanlægget nordvest for Horsens
Deponeringsanlæg og komposteringsanlægget er fremhævet. Den røde kurve illustrerer målte
koncentrationer af metan over baggrundsniveau (1,925 ppm) og er ganget med 100 for at være synlig på
kortet.

Sammenfattende vurderes det ud fra screeningerne, at der sker metanemission fra deponiets
centrale del. Der understreges dog, at screeningerne ikke dækker hele deponiets areal.
Metanemissioner fra komposteringsanlæg og rensningsanlæg gør, at det er nødvendigt at
foretage sporgasmålinger under vindforhold, der muliggør separation af de forskellige kilder, hvis
missionen fra deponeret affald alene skal bestemmes. Der blev vurderet, at den bedst egnede
vindretning for dette var vind fra nordøstlig retning.
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4.2 Måling af den samlede metanemission
Metankoncentrationer blev målt nedvinds Horsens deponeringsanlæg for at bestemme, hvor det
bedst kunne lade sig gøre at måle emissioner. Det blev fundet nødvendigt, at måle relativt tæt på
deponiet, da emissioner fra hhv. deponi og komposteringsplads ellers ikke vil kunne separeres.
Figur 5 viser en screening, hvor der blev frigivet sporgas fra deponiet, for at bestemme, hvor
forøgede metankoncentrationer fra deponiet kunne observeres. Der blev observeret noget højere
metankoncentrationer nedvinds komposteringsanlægget (op til 0,89 ppm over baggrundsniveau),
end der blev målt nedvinds deponiet (op til 0,06 ppm over baggrundsniveau). Dette skyldtes nok
til dels, at komposteringsanlægget var beliggende nærmere den vej, hvor målingen blev foretaget.

Figur 5. Eksempel på måling af metan og sporgaskoncentrationer nedvinds for deponiet. Den røde kurve
illustrerer målte koncentrationer af metan over baggrundsniveau (1,910 ppm) og er ganget med 6000 for at
være synlig på kortet. Den gule kurve illustrerer målte koncentrationer af sporgas (acetylen) og er ganget
med 40. De to gule trekanter markerer, hvor der blev frigivet sporgas.

Metanemissionen er beregnet ud fra forholdet mellem metan- og sporgaskoncentrationerne i
nedvindsfanen, hvor koncentrationerne er integreret for hver traversering af fanen. Der blev udført
14 succesfulde traverseringer for deponiet og 18 for komposteringsanlægget. De 14
traverseringer for deponiet blev valgt ud af et større antal. De valgte målinger inkluderer målinger
hvor vindforhold under traverseringerne har medført de bedste betingelser for at adskille
metanemission fra hhv. deponi og komposteringsanlæg.
Figur 6 viser et eksempel måling af metan og sporgaskoncentrationer nedvinds deponiet for en
traversering. Der blev frigivet sporgas på to lokaliteter fra den centrale del af deponiet. Der blev
ved denne traversering ikke målt nedvinds komposteringsanlægget i modsætning til målingen vist
i Figur 5. Ved traverseringen af fanen blev der målt metankoncentrationer op til 0,045 ppm over
baggrundsniveau, der blev målt til 1,914 ppm.
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Der blev som nævnt justeret på placeringen af frigivelse af sporgas, indtil der blev observeret en
tilfredsstillende
korrelation
mellem
hhv.
forhøjede
metankoncentrationer
og
sporgaskoncentrationer nedvinds deponiet. Den bedste korrelation blev fundet ved at frigive
sporgas relativt centralt på anlægget. Dette tyder på, at metanemissionen fra deponiet
hovedsageligt sker fra den centrale del, hvilket er i overensstemmelse med screeninger af
metankoncentrationer på deponiet beskrevet i afsnit 4.1.

Figur 6. Eksempel på måling af metan og sporgaskoncentrationer nedvinds for deponiet under måling af den
totale metanemission fra deponiet 16:04. Den røde kurve illustrerer målte koncentrationer af metan over
baggrundsniveau (1,914 ppm) og er ganget med 6000 for at være synlig på kortet. Den gule kurve illustrerer
målte koncentrationer af sporgas (acetylen) og er ganget med 40. De to gule trekanter markerer, hvor der
blev frigivet sporgas.

Figur 7. Venstre graf viser metan- og acetylenkoncentrationer fra samme traversering som illustreret i Figur
6. Højre graf viser metan koncentrationer plottet mod sporgaskoncentrationer for fanen fra deponiet markeret
i venstre graf.
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Ved måling af den totale metanemission fra komposteringsanlægget blev der frigivet sporgas fra
en lokalitet. Figur 8 viser et eksempel på en måling. Der blev her målt metankoncentrationer på
op til 1,10 ppm over baggrundsniveau (1,935 ppm), hvilket var en del højere, end der blev målt
nedvinds for deponiet. På figuren er placering af rensningsanlægget markeret. Ud fra
vindretningen vurderes det, at emissioner fra rensningsanlægget ikke har påvirket måling af
metanemission fra komposteringsanlægget.

Figur 8. Eksempel på måling af metan og sporgaskoncentrationer nedvinds for komposteringsanlægget
under måling af den totale metanemission 13:56. Den røde kurve illustrerer målte koncentrationer af metan
over baggrundsniveau (1,935 ppm) og er ganget med 300 for at være synlig på kortet. Den gule kurve
illustrerer målte koncentrationer af sporgas (acetylen) og er ganget med 15. Den gule trekant markerer, hvor
der blev frigivet sporgas.

Tabel 1 viser målte totale metanemissioner fra Horsens Deponeringsanlæg samt
komposteringsanlægget. Den samlede emission fra deponiet blev beregnet til 3,1 ± 0,9 kg CH4
time-1 (gennemsnit af målinger ± én standardafvigelse), mens den samlede emission fra
komposteringsanlægget blev målt til 14,2 ± 3,5 kg CH4 time-1. Der blev udført 14 succesfulde
traverseringer for deponiet og 18 for komposteringsanlægget.
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Tabel 1. Målte totalemissioner af metan
komposteringsanlæg udført 13. oktober, 2015.

fra

Horsens

Totalmetanemissionfradeponi



Tidspunktformåling



Måltmetanemission
(kgCH4hͲ1)
11:23
3,9
11:30
2,9
11:34
2,3
11:36
2,7
11:39
2,1
11:42
3,0
11:45
2,2
11:47
2,5
16:01
5,1
16:04
3,8
16:06
2,9
16:22
4,2
16:31
2,8
16:33
2,9










Gennemsnit
3,1kgCH4hͲ1
Standardafvigelse
0,9kgCH4hͲ1
Antaltraverseringer
14
























Deponeringsanlæg

og

nærliggende

Totalmetanemissionfra
komposteringsanlæg
Tidspunktformåling Måltmetanemission
(kgCH4hͲ1)
12:50
11,6
12:52
7,7
12:53
10,0
12:55
9,7
12:57
12,3
12:59
16,2
13:01
15,0
13:03
10,4
13:56
15,7
13:58
17,6
14:00
13,3
14:02
14,1
14:03
15,0
14:05
15,8
14:06
20,3
14:08
18,6
14:10
17,6
14:11
14,5


Gennemsnit
14,2kgCH4hͲ1
Standardafvigelse
3,5kgCH4hͲ1
Antaltraverseringer
18

5. Konklusion
Der blev udført måling af den totale metanemission fra Horsens Deponeringsanlæg samt
komposteringsanlægget den 13. oktober, 2015. Temperaturen var 6-8 qC. Der var en let vind fra
nordøst under målingen på ca. 3-4 m/s, og et stabilt atmosfæretryk på ca. 1025 mbar.
Screening af metankoncentrationer på Horsens Deponeringsanlæg viste forhøjede
metankoncentrationer på deponiet – især i den centrale del. Der blev målt noget højere
koncentrationer på komposteringsanlægget beliggende umiddelbart vest for deponiet. Dette blev
observeret både ved screeningen den 13. oktober og screening udført 8. august.
Metanscreening nær ældre deponi vest for Horsens deponeringsanlæg tyder på, at emissionen
af metan er minimal fra det ældre deponi.
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Ved måling af den totale metanemission fra deponiet blev der udført 14 traverseringer, hvor det
var muligt at separere emission fra hhv. deponiet og det nærliggende komposteringsanlæg. Der
blev frigivet sporgas fra to lokaliteter på anlægget. Den samlede emission fra deponiet blev
beregnet til 3,1 ± 0,9 kg CH4 time-1. Der blev udført 14 succesfulde traverseringer.
Der blev desuden målt total metanemission fra komposteringsanlægget. Denne emission var
noget højere end emissionen fra deponiet. Det er derfor væsentligt ved fremtidige målinger i
forbindelse med biocover projektet, at tilsvarende målinger udføres under vindforhold, der
muliggør separering af de to kilder til metanemission. Dette lykkedes altså her, hvor der var vind
fra nordøstlig retning.
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