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Dagsorden Vidensgrundlag og netværk i Europa. Vi skal lære af hinanden.

Case 1: Fabriksgrund i Antwerpen – genanvendelse af PFAS forurenet jord 
Case 2: PFAS Undersøgelse på den Hollandske Nordkyst
Case 3: PFAS interaktiv risk map

Opsamling og spørgsmål
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Lokal ekspertise – international styrke Vi skal lære af hinanden. Det er ikke 
kun i Danmark vi står med denne 
udfordring.
Derfor trækker vi i Sweco på 
hinanden i et Europæisk netværk 
omkring erfaringer i forbindelse 
med undersøgelse og afværge ved 
PFAS forurening.



Forskelligt  
vidensgrundlag 
i  Europa

Og nogle aha-
oplevelser i 
netværket
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IRLAND

Tyskland: affald fra brande er komposteret 
og kørt på marker. Har medført forurening 
af store landbrugsområder



- I nærheden af en PFOS-fabrik i Antwerpen starter en undersøgelse da 
der foregår et større infrastrukturprojekt

- Der findes en større PFAS forurening i jorden
- Der findes ingen regler om hvordan forurening med PFAS i jorden 

skal håndteres så der opstilles sitespecifikke regler for håndtering af 
jorden

- Genindbygning af PFAS-Forurenet jord

Case 1: 
Fabriksgrund i 
Antwerpen –
genanvendelse 
af PFAS 
forurenet jord 
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PFOS > 3 µg/kg
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PFOS > 8 µg/kg
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PFOS > 70 
µg/kg
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Genanvendelse af 
PFAS-holdig jord
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µg/kg 
PFOS

Anvendelse Mængde [m3]

< 3 Anvendes frit ?
3-70 Anvendes til tekniske vejløsninger (blå) 600.000
>70 Genanvendelse overdækket 400.000



Case 2: PFAS 
undersøgelse på 
Hollands Nordkyst
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• Undersøgelse af PFAS baggrundskoncentrationer i 
jorden 

• 100 lokaliteter undersøgt
• Relativt høje koncentrationer langs kysten
• Kysten er område for drikkevandsinteresser

10 km



Case 2: PFAS 
undersøgelse på 
Hollands Nordkyst
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• 10 lokaliteter undersøgt med vandprøver
• Udtagelse af vandprøver i 2 dybder

• 1,5-2,0 m u.t. og 4,0-5,0 m u.t.



Case 2

Væsentlige højere niveauer
af PFOA ved kysten end I 
resten af Holland?

Årsag er ikke kortlagt
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Case 3: PFAS-
riskmap fra 
Holland
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Figur 1: Potentielle lokaliteter, aktiviteter hvor der 
er produceret, anvendt eller spredt PFAS. I alt 
30.921 lokaliteter

Figur 2: Kendte PFAS koncentrationer i jord. 
Koncentrationer af PFOA og PFOS

Matematisk model til vurdering af risiko for PFAS i jorden



PFAS 
Interaktiv Risk 
Map
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• Indikation af risiko for at finde PFAS i jorden
• Indikation af sikkerheden for den vurderede risiko
• Max. Og min. Påviste PFOA og PFAS koncentrationer i det pågældende område
• Potentielle kilder i det pågældende område



Opsamling og 
spørgsmål?

TAK FOR 
OPMÆRKSOMHEDEN
J
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Hvad får vi ud af disse cases?

• PFAS spredes til overfladejord ved transport
• PFAS jord kan i andre lande genindbygges
• PFAS findes i områder hvor der ikke er nogle kendte kilder
• Der kan udarbejdes et værktøj der statistisk kan forudsige forekomst af PFAS 

på en given lokalitet
• Og det er virkeligt et meget omfattende problem, hvor vi skal trække på 

hinandens viden
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