
1 

Per Loll, udviklingsleder, Ph.D 

ATV Temadag, Vingsted 5. marts 2018 

Hvordan kan vi inddrage viden om 

nedbrydning (benzen og vinylchlorid)? 

- Grundvand til indeklima 
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Spørgsmål vedr. nedbrydning af benzen og VC 

• Hvordan kan vi inddrage nedbrydning i risikovurderinger? 

• Hvornår kan vi forvente nedbrydning i umættet zone (UZ)? 

• Hvordan kan vi undersøge om der sker nedbrydning? 

• Hvilke nedbrydningsrater kan vi forvente? 

• Hvordan kan vi regne på nedbrydningen og inddrage den ifm. 

risikovurderinger? JAGG 2.1 og GrundRisk. 

• Hvilken information kan nedbrydning give os til den konceptuelle 

forståelse? 

• Hvordan må man ikke bestemme en nedbrydningsrate? 

ATV Temadag, Vingsted 5. marts 2018 
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– en jordprøve 

– en dyb poreluftprøve 

Hvordan kan vi inddrage nedbrydning? 

• Overordnet set er der to måder. Vi kan: 

1a.  Måle koncentrationen i eller ved kilden, 

1b.  og regne videre til indeklimaet inkl. nedbrydning. 

ATV Temadag, Vingsted 5. marts 2018 

• Mht. nedbrydningsraten kan der vælges to indgangsvinkler: 

a) Man kan principielt måle en lokalitetsspecifik (kvantitativ) nedbrydningsrate. 

• Koncentrationsmålingen kan stamme fra: 

– en grundvandsprøve 

• Beregningsdelen kræver: 

– en model, der beskriver relevante processer. 

Kræver en fasefordelings-

beregning (fugacitet) 

– en nedbrydningsrate (ofte 1. ordens, k1). 

b) Man kan rent kvalitativt dokumentere, at der foregår nedbrydning, 

og anvende en nedbrydningsrate fra litteraturen. 

(1) 
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Hvordan kan vi inddrage nedbrydning? 

• Overordnet set er der to måder. Vi kan: 

2a.  Måle i poreluften tæt ved receptoren over den (måske) reaktive zone. 

2b.  og herfra regne videre til indeklimaet uden nedbrydning. 

ATV Temadag, Vingsted 5. marts 2018 

• Fælles for (1) og (2): 

– Kan udføres med eller uden nuværende bygning. 

• Koncentrationsmålingen (poreluft): 

– Foretages imellem kilde og receptor. 

(2) 

• Dermed bliver arbejdet med at dokumentere 

nedbrydning/raten mindre eller helt elimineret. / 

– Inkluderer en eventuel nedbrydning. 

• Beregningsdelen - uden nedbrydning - kan 

f.eks. udføres i JAGG (indeklimamodulet). 

=> Robust vurdering 
– De rumlige variationer skal inddrages i vurderingen. 

– Det bør sandsynliggøres, at betingelserne gælder over tid. 
(se eks. Miljøprojekt 1413, 2012) 
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Hvornår kan vi forvente nedbrydning? 

• Mikrobiel nedbrydning af benzen i umættet zone: 

– Nedbrydende mikroorganismer findes næsten alle vegne, og vokser hurtigt op. 

ATV Temadag, Vingsted 5. marts 2018 

– Erfaringsopsamling for Villaolietanke (Miljøprojekt 1310, 2009): 

• 90% af målingerne < 100 x ADK; selv indenfor det første halve år efter spild. 

• Den maksimale konc. efter >1 år svarer til ca. 9 gange ADK. 

– Nedbrydning udenfor kildeområdet (over/under/til siden) er 

som at smide en pose slik foran en flok børn (-> haps). 

+O2 ÷O2 

– Nedbrydning er hurtig under aerobe, og langsommere under anaerobe forhold. 

• Det betyder: 

– Vi kan næsten altid forvente én eller 

anden grad af benzen-nedbrydning. 

– Men vi er endnu ikke der, hvor vi 

altid kan sætte nedbrydning ind i en 

risikoberegning (specielt ikke 

anaerobt). 
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Hvornår kan vi forvente nedbrydning? 

• Mikrobiel nedbrydning af vinylchlorid i umættet zone: 

– Langt mest viden stammer fra grundvandssystemer (ikke UZ). 

– Nedbrydning fordrer specielle nedbrydende mikroorganismer/enzymsystemer/gener. 

ATV Temadag, Vingsted 5. marts 2018 

– Nedbrydning kan foregå co-metabolisk under aerobe forhold. 

– Nedbrydning kan foregå ved anaerob reduktiv dechlorering. 

– Nedbrydning af VC i den umættede zone er vel nærmest 

som at sætte blomkålsgratin foran (mine) børn. 

(    ) 

+O2 ÷O2 

(    ) 
©Coop 

• Det betyder: 

– Nedbrydning af VC i den umættede 

zone er set (kan forekomme). 

– Men der skal megen dokumen-

tation til før vi kan sætte nedbryd-

ning ind i en risikoberegning. 
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• Generelt anvendes ”Mulitiple lines of evidence”: 

A. Faldende koncentrationer som funktion af afstand fra kilden 

 Faldende masse(flux) - over sted og tid 

ATV Temadag, Vingsted 5. marts 2018 

Hvordan kan vi undersøge om der sker nedbrydning? 

B. Favorable redoxforhold til stede (aerobt/anaerobt) 

 Forbrug af elektronacceptorer/-donorer 

 Dannelse af metabolitter 

C. Mikrobiologiske data (herunder DNA-metoder) 

 Avancerede kemiske analyser (f.eks. isotopfraktionering) 

 In-situ nedbrydningstests 
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• Alle metoder kan give os en kvalitativ dokumentation. 

• Nogle få kan give os kvantitativ dokumentation (k1). 

MiniRAE

2000

PID

Flow field

PID measuring – switched

between P1 and P2

SKC

Ball flow meter       

(2 pcs.)

Dräger 

sampling tubes

Flow direction – high benzene concentration

Flow direction – medium benzene concentration

Flow direction – uncontaminated

Valve mounted on 

sampling probes (2 pcs.)

Clamp

XZ

Z Test depth

X Distance between sampling probes

Udstyr:

Gas bottle w/ 

metal capillary

PID device

(MiniRAE 2000)

LMSxi MULTI GAS ANALYZER

O   CO2 2

IR gas analyzer

(Gas Data LMSxi)

Air sampling pump

(SKC 224-PCMTX8)

P1 P2

O2 

CO2 

Miljøprojekt 1392 (2011) 

– For VC kommer vi hurtigt ned i de ”dyre” metoder, selvom vi kan 

nøjes med kvalitativ dokumentation. 

– For benzen er det lettere at slippe med de ”billige” (ikke TVOC). 
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• Og kvantitative metoder har svære kår i UZ. 

Benzen 
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Hvilke nedbrydningsrater kan vi forvente? 

• 1. ordens nedbrydningsrater i UZ relateret til vandfasen (k1,w). 

ATV Temadag, Vingsted 5. marts 2018 

 +O2 ÷O2 

Generel litteratur – median 2,4-10 d-1 

Miljøproj. 1413 – 1% fraktil 0,019 d-1 

Miljøproj. 1826 – anbefalet 0,01-0,1 d-1  – 

JAGG 2.1 standard 0 0 

Kommende GrundRisk ? ? 
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1. ordens nedbrydningsrate (d-1)

k1 (d-1) T1/2 (d)

0,0001 6931

0,001 693

0,01 69

0,1 6,9

1 0,69

10 0,069

• Benzen: 

• Vinylchlorid (VC): 

– Gæt baseret på grundvandsrater: 

Generel litteratur <0,0002-0,001 d-1 

JAGG 2.1 standard 0 0 

Kommende GrundRisk ? ? 

benzen 

VC 
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Hvordan kan vi inddrage nedbrydning? 

• For en kort stund vender vi lige tilbage til den her. 

– Og nu er det måske klarere hvorfor PL målt tæt på receptoren er en god idé? 

ATV Temadag, Vingsted 5. marts 2018 

/ / 

• Nedbrydning inkluderes i poreluftprøverne, hvis den forekommer. 

• Over den stiplede linje benyttes en model uden nedbrydning (JAGG 2.1). 

• Rumlige variationer og det tidslige perspektiv inddrages. 
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Hvordan kan vi regne på nedbrydningen? 

• Kan nedbrydning i UZ inddrages i JAGG 2.1 og GrundRisk? 

– Begge modeller kan simulere vertikal transport fra en kilde i UZ (flere muligheder). 

ATV Temadag, Vingsted 5. marts 2018 

• Både JAGG og GrundRisk er lavet til at regne oppefra og ned: 

– Men kan vi alligevel bruge modellerne når vi regner nedefra og op? 

• GrundRisk er endnu ikke udgivet og io-mulighederne er ukendte. 

– Så jeg vil koncentrere mig om mulighederne i JAGG 2.1. 

• Miljøstyrelsen/DTU arbejder på en opdatering af måden hvorpå 

naturlig nedbrydning håndteres ifm. kommende GrundRisk. 

– Intentionen er at det skal være mere tilgængeligt at benytte nedbrydning i vores 

risikovurderinger (kvalitativ dokumentation + litteraturrate). 

Miljøprojekt 1828 (2016) Miljøprojekt 1915 (2017) 
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Hvad kan man med JAGG 2.1? 

• Analysere/prædiktere 1D problemstilling med/uden nedbrydning. 

– Uendelig horisontal udstrækning af kilde & beregning langs lodret centerlinje 

(dvs. der ses bort fra diffusivt tab til siderne) 

ATV Temadag, Vingsted 5. marts 2018 

Miljøprojekt 1828 (2016) 

• N=0,01 mm/år (ingen vandbåret transport) 

– Diffusion i gasfasen er eneste transportproces. 

– Vi vender resultaterne på hovedet (op <-> ned). 

Benzen 

A = 1x1 m 

C0 = 1 mg/L 

UZ = SAND 

3 m til GVS 

(Stationær konc. 

efter ca. 4-5 år) 

OBS: Der er en lineær 

omregningsfaktor imellem 

poreluft- og porevandskonc. 

hvis der skal fittes til 

aktuelle poreluftdata. 
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Nedbrydning og den konceptuelle forståelse 

• Eksempler med nedbrydningsrater for benzen og VC med 

forskellige tykkelser af umættet zone. 

– Med en given rate, hvor tyk skal den umættet zone være før hhv 50, 90 

og 99% af stoffet er nedbrudt? 

ATV Temadag, Vingsted 5. marts 2018 

A = 1x1 m 

C0 = 1 mg/L 

UZ = SAND 

N = 0,01 mm/år 
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• For benzen vil 5-10 meter ”aktiv” UZ være nok til at nedbryde 50-99%. 

• For VC skal der 10-50 meter UZ til at nedbryde 50-90%. 
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Lokalitetsspecifik fitning af 1. ordens rate 

• Lad os lege lidt. Vi antager: 

– Stor horisontal kildeudstrækning ift. receptor (f.eks. ved terrænnært GV) 

– Kilden ligger med top 3 m u.t. 

ATV Temadag, Vingsted 5. marts 2018 

– Målte koncentrationer 

– Vi fitter en nedbrydningsrate i 

JAGG (vertikal transport). 

JAGG 2.1 

• Men virkeligheden er bare, at der er et 10 cm vandmættet lag (ler/silt) 

i ca. 2 meters dybde! 

– Realistisk for benzen. 

– Urealistisk høj for VC. 
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Lokalitetsspecifik fitning af 1. ordens rate 

• Lad os lege lidt. Vi antager: 

– Stor horisontal kildeudstrækning (f.eks. ved terrænnært GV) 

– Kilden ligger med top 3 m u.t. 

ATV Temadag, Vingsted 5. marts 2018 

• Vi ender med at tolke uopfyldte modelforudsætninger som 

nedbrydning -> risikovurderingen bliver ikke-konservativ. 
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Lokalitetsspecifik fitning af 1. ordens rate 

• Anvendelse af JAGG 2.1 (1D model) til at fitte en lokalitets-

specifik nedbrydningsrate kræver: 

– God kendskab til geologi; selv ganske tynde vandmættede lag (ler/silt) 

vil reducere den effektive diffusionskoefficient (og flux) betragteligt. 

– Stor kilde ift. 1D-betragtning -> horisontal dispersion regnet med i k1. 

– Flere ”lines of evidence” end blot et koncentrationsprofil. 

ATV Temadag, Vingsted 5. marts 2018 

• Man må aldrig blande fugacitetsberegnede koncentrationer (i 

kilde) sammen med målte koncentrationer i UZ – og bagefter 

beregne nedbrydningsrater. 

– En høj konc. i kilden og en realistisk (lav) konc. i 

UZ vil lede til en kunstigt forhøjet beregnet k1. 

3D transport uden 

nedbrydning 

Miljøprojekt 1828 (2016) 
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Sammenfatning og perspektiv 

• Der er flere indgangsvinkler til at inddrage nedbrydning i 

risikovurderinger fra grundvand til indeklima. 

ATV Temadag, Vingsted 5. marts 2018 

• Det er klart det letteste at måle i poreluften tæt på receptoren (så 

er en eventuel nedbrydning inkluderet i målingen). 

– Efterfølgende benyttes en model uden nedbrydning til at regne til indeklima. 

• Dette kan dog volde problemer ved højt (og forurenet) GVS og 

fremtidigt byggeri, hvor der ikke er noget gulv at måle under. 

• Med udgivelsen af GrundRisk er der håb om at vi i højere grad 

kan anvende nedbrydning i vores risikovurderinger. 

• For at vi – uden videre – kan sætte 

vores lid til nedbrydning skal vi have: 

> 5 m ”aktiv” UZ for benzen 

> 10 m ”aktiv” UZ for benzen 

• Eller tungere lines of evidence. 


