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Om projektet

Greenland Ice and Water for Export

Anvendelse af indlandsis til konsumprodukter

• Produkter i luksusklassen

• Brandes på sin oprindelse og historie,
renhed og alder
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renhed og alder

• Indvindes så skånsomt og rent som muligt



Det er dyre dråber
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Om undertegnede

Min baggrund for deltagelse i projektet

Civilingeniør

Erfaring inden for ingeniørgeologi, geoteknik, geofysik, landmåling,
arktiske forhold.
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Har boet/arbejdet i Grønland i ’97 – ’98 (Asiaq)

Har siden deltaget i projekter i Grønland for vandkraftværker,
flyvepladser, havne, drikkevandreservoirer, miljøtekniske
undersøgelser.

…og nu også undersøgelse af is !



Formål med Feltundersøgelsen 2008

Formål:

At demonstrere, at det er muligt at optage isskosser fra
havvandet foran gletscheren Narsap Sermia til videre
forarbejdning.
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At demonstrere, at vandkvaliteten af den smeltede is
(isskosserne) er brugbar til konsum anvendelse
(flaskevand) og isterninger.



Lokaliteten

Narsap Sermia -

Blev udset til nærmere undersøgelser

• Ligger I Nuup Kangerlua, 65 sømil fra Nuuk

• Tilstrækkelig produktiv gletscher

I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 6

• Kan besejles i store dele af året

• Opsamling af is fra fjorden synes mulig

(Indvinding fra land vurderes ikke aktuelt)



Regionalt satellitfoto, beliggenhed af undersøgelsesområdet
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Fjorden for få år siden, fuld af is
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Foto fra helikopter juli 2008, som sagt næsten ingen is
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Isfronten trykket tilbage
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Undersøgelsesskibet set midt i undersøgelsesområdet
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Masik, isbrydende bugserbåd
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Undersøgelsesprogram i hovedtræk

Der er udtaget prøver fra isblokke optaget direkte fra
fjorden som er

• Undersøgt for forurening med bakterier samt sporer

• Undersøgt for indtrængning af salt i isen
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• Undersøgt for vandkvalitet af den smeltede is

Der er desuden

• Undersøgt havvand ved prøvetagningspositionerne



Logistik

• Udstyr så vidt muligt sendt pr. skib til Nuuk, i det
omfang det ikke kunne skaffes lokalt.

• Platformen for undersøgelsen var den isbrydende
bugserbåd Masik.

• Bakteriologiske prøve undersøgt på Sana i Nuuk
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• Bakteriologiske prøve undersøgt på Sana i Nuuk
(køl og frost)

• Øvrige prøver undersøgt i Danmark (køl)



Analyser

• Feltanalyser af pH og ledningsevne

• Bakteriologiske analyser på DIH

• Kemiske analyser på laboratorier i Danmark
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Vandkvaliteten vurderes ud fra

• Grønlands drikkevandsdirektiv

• Dansk regulativ for vandværksvand



Felthold

• Holdleder

• Skipper

• Kok
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• Glaciolog (delvist på eget projekt)

• Ingeniør

• Gæste glaciolog (delvist på eget projekt)



Analyseprogram: Prøver til analyse I DK

Antal prøver Analyseparametre

MILANA

A (16 stk.)
2 stk. 100 flasker

Farve og klarhed
Ledningsevne

pH
klorid

B, kemi, 6 stk.
1 liters flaske "B"
2 x 100 ml flaske "M"
250 ml bluecap flaske "NVOC"

250 ml flaske "CO2"*
2 x 100 ml flaske "Metal"
500 ml flaske "Bromid" (orange

Farve og klarhed, visuel
Turbiditet
Lugt og smag
Ledningsevne
pH
Inddampningsrest og glødetab (filtreret prøve)
Indampningsrest af suspenderede stoffer og deres

Totalt fosforindhold
Fluorid
Bikarbonat
Aggressiv kuldioxid
Hårdhed, total
Calcium
Magnesium
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500 ml flaske "Bromid" (orange
prop)

Indampningsrest af suspenderede stoffer og deres
glødetab
NVOC
Klorid
Sulfat
Nitrat
Nitrit

Magnesium
Natrium
Kalium
Ammonium
Jern
Mangan
Bromid

B, sporer (6 stk.)
500 ml flaske
"B sporer"

Clostridium perfringens spores
Pseudomonas æruginosa



Analyseprogram: Prøver til analyse i Nuuk, samt feltanalyser

Antal prøver Analyseparametre

Dronning Ingrids Hospital

C, is (18 stk.)

1 dåse is

Coliforme bakterier
E-coli
Enterokokker

Kimtal ved 22° C
Kimtal ved 37° C
Clostridium perfringens
(10 prøver)

C, havvand 1 (3 stk.)
500 ml havvand

Enterokokker Kimtal ved 22° C
Kimtal ved 37° C

C, havvand 2 (3 stk.) Coliforme bakterier
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C, havvand 2 (3 stk.)
McCongar agar

Coliforme bakterier

C, havvand 3 (3 stk.)
McCongar agar

E-coli

På skibet måles pH, ledningsevne og temperatur.

Disse målinger foretages for havvand og for de smeltede prøver



Prøvetagning fra isskosse (princip)
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Prøvetagning fra havvand (princip)
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Evt. prøvetagning fra gletcher (princip)
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Udtagning af prøver fra is, overvejelser

Ingen kontaminering fra prøvetagningen (skib, udstyr, mandskab):

• Skibets motor slukket under opfiskning af isblok, og under
udtagning af prøver fra isblok

• Mandskab, der udtog prøver fra isen, bar overtræksdragt,
mundbind og sterile handsker.
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mundbind og sterile handsker.

• Mandskab, der klargjorde emballage (mundbind og sterile
handsker)

• Brug og wc og håndvask uden for periode, hvor der blev ”fisket”
is fra fjorden

• Sterilisering af sav, og brækjern (en udfordring).



Greenland Ice and Water for Export
Feltundersøgelser 2008

Dobbeltprøver

og

ikke mindst omhyggelighed
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Optagning af is vha. net
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Vurdering af isskosse

I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 26



Placering af isskosse på dæk
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Optagning af prøver fra havvand for hver position

Udtagning af prøver
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Tildækning af isskosse ved evt. sejlads
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Klar til prøvetagning

Udtagning af prøver
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Deling af isblok
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Renskæring af prøvetagningsflade
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Udtagning af prøve
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Greenland Ice and Water for Export
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Udtagning af prøve
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Alle prøver taget, isen er besejret

I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 35



Postioner for prøvetagning
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Udvalgte resultater fra undersøgelsen

• Kun 1 tilfælde med 1 spore i én delprøve – isen er ren

• Ingen tegn på saltindtrængning fra havvand

• Tubiditeten er over grænseværdien for drikkevand på
vandværker, men under værdien ”ved vandhanen”.
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• Fe (jern) over grænseværdien én delprøve

• Meget lavt indhold af inorganiske komponenter: lav
bufferkapacitet, lav ledningsevne, lav værdi for
hydrogencabonate og høj værdi for aggressivt CO2.



Resultater fra Tidligere undersøgelser

Prøver udtaget fra toppen af selve gletcheren:

Ingen kontaminering med:

• PAH
• PCB
• Pesticider
• Tungmetaller
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• Tungmetaller

Fra analyser af overfladevand:

Ingen kontaminering med tungmetaller, PCB, phenoler, klorede
aliphater/aromater eller pesticider.

Svag kontaminering PAH og mono-aromater
(helikopterudstødning).



Konklusion

Is indvundet som isskosser:

• Kan anvendes som grundlag for
produktion af flaskevand,

• Kræver kun filterering for at kunne opfylde
kvalitetskravende til ”kildevand”.
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kvalitetskravende til ”kildevand”.

• Og smagen:

Det smager af H2O.



Nu var det jo ikke kun hårdt arbejde
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Føhn - Fint materiale blæses ind over isen.
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Fronten af Narsap Sermia, 5 km bred og typisk 40-70 m høj
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Voldsom kælvning fra fronten
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Lidt af det spektakulære
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14. november 2008

Geoteknologi under arktiske forhold

Tak for opmærksomheden

I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 46

Greenland Ice and Water for Export
Feltundersøgelser 2008

Anders Bjerregaard Christensen, NIRAS A/SAnders Bjerregaard Christensen, NIRAS A/S


