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Regnvand er ikke det rene vand
Jes Vollertsen, Thorkild Hvitved-Jacobsen, Tove Wium-Andersen, Asbjørn Haaning Nielsen
Sektion for Miljøteknologi, Aalborg Universitet, Sohngaardsholmsvej 57, 9000 Aalborg
Regnvand fra byoverflader og veje indeholder et stort antal
stoffer, der potentielt set kan skade det akvatiske miljø.
Mange af stofferne, der transporteres med det separate regnvand, har potentiale for at blive ophobet i fødekæden og derved forårsage langtidsskader på miljøet. Andre stoffer fører til
mere direkte skadevirkning, for eksempel fosfor der bidrager
til eutrofiering af søer, fjorde og havet og herved forringer den

der langsomt akkumulerer på byens overflader, eller som våd
deposition, der afsættes på byoverfladerne i forbindelse med
regn, sne eller dug. En række af de stoffer, der afsættes på
denne måde, afsættes nogenlunde jævnt over tid, fx kobber fra bremsebelægninger
eller kviksølv fra kulafbrænding,
mens andre stoffer, fx sprøjtemidler fra haver eller landbrug,
afsættes sporadisk og i meget varierende koncentrationer.

økologiske kvalitet af vandmiljøet. Hvilke stoffer, der forekommer i separat regnvand og i hvilke koncentrationer,
afhænger

Forurenende stoffer kan endvidere frigives direkte fra overflader og til regnvandet. Det kan her for eksempel dreje sig
om kobber fra kobbertage, zink fra tagrender og andre galvaniserede overflader, algebekæmpelsesmidler
fra facade- og
tag malinger, og lignende.

af oplandet samt af, hvordan oplandet anvendes, fx trafikintensitet, bygningsmaterialer,
industriel aktivitet, og lignende.
Indholdet af problematiske stoffer i separat regnvand
meget fra hændelse til hændelse samt fra opland til
Erfaringstal for stofkoncentrationer
kan derfor alene
til at estimere den typiske koncentration i det typiske

varierer
opland.
benyttes
opland.

Således er det for en række af stofferne ikke ualmindeligt at
finde koncentrationer
i enkelthændelser, der ligger en faktor
10, 100 eller endnu mere over den værdi, der betragtes som
typisk for det pågældende stof. Årsagen til den store variabilitet skal søges i kilderne til de problematiske stoffer. Såvel
naturlige processer som humane aktiviteter bidrager i denne
sammenhæng.
Atmosfærisk deposition er den proces, hvor stof transporteres
til de urbane overflader via atmosfæren. Stofferne kan blive
transporteret over kortere eller længere afstande og hidrører
fra en lang række kilder. Der kan fQr eksempel være tale om
støv fra jordoverflader, partikler fra slid af dæk og bremsebelægninger, forbrændingsprodukter,
og lignende. Stofferne
kan enten afsættes på overfladerne som tør deposition (støv),

En yderligere årsag til, at der af og til optræder endog meget
høje koncentrationer
af visse stoffer i separat regnvand, er
uhensigtsmæssig opførsel i oplandet. Det kan for eksempel
være bilvask på befæstet areal, afrensning af tage, facader, fliser, m.m. med algefjerner eller udhældning af diverse kemiske
stoffer og produkter i rendestensbrønde. Men det kan også
være bevidste eller ubevidste, men decideret ulovlige, dumpninger af kemikalier fra virksomheder,
og lignende.

tømning

af slamsugere,

Tabel 1 viser typiske værdier for stationsmiddelkoncentrationer
af en række stoffer. Første kolonne stammer fra en amerikansk, national database for separat regnvand, mens de tre
næste kolonner stammer fra en større norsk undersøgelse i
90'erne. Som det kan ses på de norske tal, er der stor variationsbredde, i hvad der kan forventes af stof fra et separatkloakeret opland.

Fortsættes side 24.
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handel
Beboelse

-1-12
1-170
1-7
1-11
1-10
6-120
1-33
4-31
1-19
3-15
1
-8
10-300
8-92
5-140
Beboelse
0,1-0,5
0,1-0,5
0,1-0,4
0,01-0,3
0,1-0,8
Typiske
koncentrationsintervaller
baseret på 7 norske oplande
Central
Industri
by
og
55
9
48
3-190
12
73
0,5
0,17
0,3
1,4 Typiske værdier
0,2-1,2
4,6
0,1-2,7

Tabel 1. Nogle typiske værdier for stofindhold
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fra side 22.

Også indenfor den enkelte lokalitet er der store variationer.
Figur 1 viser kobberindholdet
fra 4 lokaliteter. Prøverne er
vandføringsvægtede
blandingsprøver, dækkende 2-4 uger ad
gangen (altså ikke individuelle hændelser). De tre af oplandene er danske by-oplande, målt i forbindelse med EU LlFE
Treasure projektet, hvor der er etableret 3 fuldskala forsøgsanlæg til afprøvning af videregående renseteknologier for regnvand. De danske oplande omfatter et større beboelsesområde,
et blandet område med beboelse og omfartsvej, samt et industriområde. Det sidste opland dækker nogle hektar motorvej
med tilkørsels- og frakørselsramper ved Oslo, hvor der i anden
sammenhæng har været etableret kontinueret overvågning af
vandkvaliteten.

dyr og planter. Det er oftest kun nogle af organismerne, der
er berørte, idet de forskellige organismer reagerer vidt forskelligt på forskellige stoffer. Ud over den akutte toksitet - der i
ekstreme tilfælde kan observeres som fiskedød - akkumuleres
visse stoffer i fødekæden med en i vidt omfang ukendt skadevirkning på miljøet til følge. Denne problemstilling, sammen
med den til fosforudledningen
knyttede eutrofieringsproblematik, giver ofte god grund til at beskytte recipienterne
forurening fra separate regnvandsudledninger.
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Figur 1. Indholdet af kobber i vandføringsvægtede
fra 3 danske og 1 norsk opland.
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Figur 3. Toksitet over for test-alger i vandføringsvægtede
blandingsprøver fra to danske oplande. Målingerne i venstre graf viser data fra
det føromtalte industriopland,
mens grafen til venstre viser resultater
fra det føromtalte beboelsesopland.
En lav procent udtrykker høj
toksitet, idet værdien fortæller hvor meget regnvandet skal fortyndes
for at hæmme algevækst med 50%. Værdier over 100% er beregnet
ud fra fortyndingsrækker.
De opad rettede pile viser prøver, hvor algetesten ikke påviste toksitet.

omkring en faktor 10: Fra 13 til 110 mg m-3 (Figur 1).
Kobberindholdet
i de enkelte blandeprøver varierer fra under
detektionsgrænsen
(1 mg m-3) fundet i afstrømning fra beboelsesområdet, og op til 3.300 mg m-3 fundet i afstrømning
fra industrioplandet.
Sidstnævnte formodes at stamme fra
industriel udledning af kobbersalte, og kan næppe tilskrives
typiske kobberkilder så som slid på bremsebelægninger.
Betragtes i stedet fosfor som et eksempel på et stof, hvor
man vel kunne forvente mindre variation end for kobber, ses

Ud over rensning, kan der i forbindelse med udledning
til vandløb være grund til at forsinke udledningen af det
afstrømmende vand. Behovet for forsinkelse er oftest styret af
et ønske om at nedbringe risiko for oversvømmelser i vandløbssystemet, samt at undgå erosion af vandløbets bundsedi-

dog stadig en væsentlig variation såvel mellem de 4 lokaliteter, som inden for den enkelte lokalitet (Figur 2). De enkelte
målinger af fosfor varierer en faktor 100: Fra 0,034 til 3,7 g

vandsudledninger

m-3. Stationsmiddelværdierne

Rensning af regnvand stiller anderledes krav til renseteknologi
end for eksempel rensning af almindeligt byspildevand. For
det første falder regn som bekendt ikke jævnt fordelt over tid,
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ment. Ved små
også spille ind.
sommeren ofte
og at pludselige

og følsomme vandløb kan andre forhold dog
For eksempel at regnvandets temperatur om
er en del højere end vandløbets temperatur,
temperaturstigninger
i forbindelse med regnkan skade visse planter og dyr i vandløbet.

Krav til og valg af renseteknologi

men i et stærkt varieret mønster. Når det så regner, hvilket
det i Danmark gør i snit 5% af tiden, kommer der langt større
mængder afstrømmet regnvand, end der kommer byspildevand. Endvidere er separat regnvand relativt tyndt, set ud fra
indholdet af organisk stof og næringssalte. Disse forhold gør,
at der er behov for et stort antal relativt små, simple og robuste rensefaciliteter, spredt placeret i oplandet.

Total fosfor [mg m'1

Figur 2. Indholdet af total fosfor i vandføringsvægtede
sprøver fra 3 danske og 1 norsk opland.

blanding-

Denne store variabilitet i stofindhold i det separate regnvand
er normen og ikke undtagelsen, hvilket afspejles i en tilsvarende variabilitet i regnvands toksitet (Figur 3). Ofte giver
regnvand ikke anledning til akut toksitet hos akvatiske organismer, men af og til er regnvandet akut giftigt overfor visse
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Samtidigt skal disse anlæg kunne nedbringe forureningen til
et niveau, hvor det udledte regnvand ikke gør uacceptabel
skade på det akvatiske miljø - eller på grundvandsressourcen, hvis vandet nedsives. Regnvandets skadevirkning kan
dog oftest kun defineres med vanskelighed, og det er derfor
pragmatisk set rimeligt at definere krav til acceptabelt forureningsniveau i det separate regnvand ud fra recipientens
art, kvalitetsmålsætning
og robusthed. Der bør dermed ikke
stilles ens kvalitetskrav

til samtlige separate regnvandsudledSpildevandsteknisk
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ninger, men kravene bør stilles ud fra et begrundet

behov for

recipientbeskyttelse i den konkrete situation. Valget af renseteknologi må så følge heraf, samt af hvad der er praktisk og
økonomisk muligt i situationen. På grund af det store antal
anlæg, disses spredte placering og den store tidsmæssige variabilitet i belastning og effektivitet af det enkelte anlæg, er det
endvidere uhensigtsmæssigt at stille egentlige udlederkrav til
det enkelte anlæg. I stedet bør der stilles krav til, at anlægget
udføres efter generelle designvejledninger, der erfaringsmæssigt har vist sig at kunne opfylde et givent sæt rensekrav.
Jo lavere forureningsniveau og jo højere grad af recipientbeskyttelse der ønskes, des flere ressourcer kræves til rensningen. For lavteknologiske anlæg kan man som tommelfingerregel sige, at des mere der skal renses, des mere plads skal
der bruges. For højteknologiske anlæg kan man på den anden
side sige, at der skal bruges mere teknologi og mere drift, jo
mere der skal renses.

med sorptionsteknologi
ses i Figur 4. Figuren viser kobber i et
af de førnævnte fuldskala forsøgsanlæg etableret i regi af EU
LlFE Treasure projektet, nærmere betegnet industrioplandet,
der har udledt høje koncentrationer
af kobber (Figur 1). Som
det fremgår af Figur 4, fjerner selve bassinet ikke kobberet
særligt godt. Dette skyldes formentlig, at hovedparten af kobberet ikke er partikelbundet,
idet dette antageligt er blevet
udledt i opløst eller kolloid form. Sandfiltret reducerer dog
koncentrationerne
væsentligt, og sorptionsfilteret
får kobberkoncentrationen
ned på i snit 2 mg m-3. Det er endvidere
værd at notere sig, at kombinationen
af sandfilter og sorptionsfilter formår at beskytte recipienten mod de pulsbelast1000

Der findes en lang række mulige tiltag og teknologier til
at håndtere forureningsproblematikken
omkring regnvand.
Regnvandet kan for eksempel håndteres ved lokal nedsivning
=o
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&
i oplandet, hvilket dog medfører ..c
en potentiel risiko for grundc:
W
vandsressourcen, især hvis der forekommer uhensigtsmæs~
sig opførsel i oplandet (fx uhensigtsmæssig anvendelse af
sprøjtemidler eller ulovlige industriudledninger).
Nedsivning af
separat regnvand er også mulig som central løsning på steder,
hvor der ikke er væsentlige grundvandsinteresser og forhol-
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dene i øvrigt tillader nedsivning.
En anden teknologi, der har vundet stor udbredelse, er våde
regnvandsbassiner. Disse er effektive til at tilbageholde specielt
partikelbunden forurening (Tabel 2). Fortynding i bassinet giver
endvidere en vis udjævning af opløst forurening, og dermed
en vis beskyttelse overfor uhensigtsmæssig opførsel i oplandet. I praksis nedbringer våde regnvandsbassiner dog ikke en
eventuel toksitet væsentligt. Ønskes en høj grad af sikkerhed
mod opløst forurening og den hertil relaterede toksitet, må
der benyttes videregående renseteknologier, for eksempel
baseret på sorption til faste medier eller kemisk fældning.
Sidstnævnte teknologier ser lovende ud, men er dog fortsat
på udviklingsstadet, og der foreligger kun begrænset viden
om, hvordan sådanne anlæg opfører sig over tid.
Et eksempel på hvad der hidtil er opnået ved fuldskala forsøg

43
42
78
36
Udløb
Udløb
0,262
0,26
0,146
0,05
1,05
4,1
0,9
0,08
7,60
Total
PAH
4-PAH
[mg
m-3]
Bly [mg
m-3]
Cadmium
[mg
m-3]
Zink
Kobber
[mg
[mg
m-3]
m-3]

Tabel 2. Vandføringsvægtet
prøvetagning.
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7,39
276
39
86
272
Indløb
0,674
1,77
0,388
0,43
1,49
17,1
5,0
0,21
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Figur 4. Fjernelse af kobber i et fuldskala

forsøgsanlæg

bestående

af

et vådt bassin på cirka 2000 m3, efterfulgt af et passivt sandfilter og
et sorptionsfilter.
De enkelte linjer viser sammenhørende
målesæt,
den brede, grå linje viser median værdien.

ninger, der forekommer fra oplandet, og dermed giver en høj
grad af beskyttelse mod uhensigtsmæssig opførsel i oplandet.
Regnvand er som sagt ikke rent, og skal udledes med omtanke. I visse tilfælde er videregående renseteknologier påkrævede for at sikre en sikker og effektiv beskyttelse af følsomme
recipienter. Sådanne teknologer er i vidt omfang stadig på
forsøgsstadiet, men rundt om i Danmark og udlandet pågår
der afprøvning i fuld skala. Inden for en overskuelig årrække,

Indløb

i tilløbet og afløbet

af et norsk motorvejsbassin.

Målingerne

dækker et års kontinueret
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vil viden om og erfaring med disse teknologier have nået et
niveau, hvor teknologierne vil kunne finde anvendelse til at
beskytte følsomme recipienter mod skader fra separat regnvandsudledning.
Baseret på meget omfattende undersøgelser af forekomsten
af forurenende stoffer i regnvand, som blev gennemført i USA
i 1970erne, kan det konstateres, at koncentrationsniveauet
frem til i dag ikke markant

har ændret sig. Der findes kun en

undtagelse, nemlig bly. Årsagen hertil er den meget markante
reduktion i brugen af blyholdigt benzin, som siden da har fundet sted. At koncentrationsniveauerne
generelt set ikke har

~~

'1

Spildevands

kran

ændret sig viser, at de mange ændringer i årsager til forureningen, som vitterligt gennem de seneste 30-40 år har fundet
sted ikke - altså bortset fra brugen af blyholdigt benzin - har
haft afgørende betydning. Dette forhold antyder måske også,
at vi ikke i en lang årrække frem i tiden skal forvente rent
regnvand. Brug af renseteknologi er derfor også interessant i
tiden fremover.
E-mail: jv@bio.aau.dk

Udlejning/salg
forafvandings-

af komplette

og slamafvandings-

anlæg med bl.a. HUSER slamtykner,
HYSEP/ALFA LAVAL dekantere,
SALTEC sibåndspresse
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med hydraulisk

•
•

Stort model og udstyrs program.
Kran størrelser 1 - 3 tim.

•

Enkelt og let betjening

•

Kran fuld hydraulisk, også støtteben

Kontakt :
Email

:

Jørn Bonde

spil

86558474/23453343
jbo@fassi.dk
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