MILJØTEKNIK

VI RENSER DEN FORURENET JORD

Én entreprenør – mange kompetencer.
Vi tilbyder totalløsninger inden for jordog grundvandsforureninger.

ARKIL MILJØTEKNIK

Vi renser den forurenede jord på stedet

Arkil Miljøteknik er en sektion i Arkil-koncernen, som er specialiseret
i problematiske miljøoprensninger. Sektionen har mange års erfaring
med stort set alle typer af oprensningsmetoder, lige fra simple opgravninger til teknisk krævende in situ løsninger.
Siden Arkil A/S i 1986 forestod oprensningen
på en stor kemikalielosseplads, har vi samlet
hele firmaets omfattende erfaringsgrundlag
og ekspertise vedr. forureningsoprensninger i
sektionen Arkil A/S - Miljøteknik.
Sektionen behersker de nyeste teknikker til
forureningsoprensning og har en lang og
meget bred referenceliste, omfattende bl.a.
affaldsdeponierne i Kærgaard Plantage og
ved Cheminova på Høfde 42, hvilke er nogle
af de giftigste lokaliteter i Danmark.
Derudover har vi for såvel regioner (tidligere
amter), kommuner og private virksomheder
renset jord og grundvand på flere hundrede
lokaliteter, tankstationer, - renserier, gasværker, affaldsdepoter samt efter lækager på
private villaolietanke. Alle opgaver, som kræver stor specialviden omkring håndtering og
rensning af forureningerne.
Siden jordforureningslovens vedtagelse i
januar 2000 er der kommet stadig mere
fokus på at forebygge, fjerne eller begrænse
jordforureningers påvirkning af miljøet.

MILJØTEKNIK
Mossvej 2A
8700 Horsens
Tel. 76 41 22 33
miljoe@arkil.dk

MILJØTEKNIK
Geminivej 5-7
2670 Greve
Tel. 43 57 58 58
miljoe@arkil.dk

Prioriterede indsatsområder:
At sikre vore grundvandsressourcer
mod nedsivende giftstoffer
At sikre indeklimaet i boliger
Arkil Miljøteknik tilbyder totalløsninger inden for jord- og grundvandsforureninger. Vi
deltager gerne i alle faser lige fra forunder
søgelse, skitseprojekt, overslag, pilotforsøg til
udførelse/slutbehandling/afrapportering hos
myndigheder. Vi samarbejder meget gerne
med en erfaren rådgiver, således det tilsikres,
at teori og praksis følges ad igennem hele
projektet.
SPECIALER
Miljøboringer med intakt kerneprøver
Komplicerede afgravninger og
opboringer tæt på/under bygninger
Airsparging og vacuumventilering
Injektionsteknikker f.eks. kemiske og
biologiske produkter/oprensninger
Termiske oprensninger (Damp/TPS)
Oppumpning og grundvandsrensning
Stabilisering og forsegling af deponier

