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1. Formål og Baggrund 
 
I forbindelse med det EU finansierede demonstrationsprojekt LIFE-
TREASURE er der i fuldskala anlagt 3 våde regnvandsbassiner i henholdsvis 
Odense, Århus og Silkeborg. Hver af disse traditionelt dimensionerede våde 
regnvandsbassiner er forsynet med en supplerende teknologi til videregående 
rensning af afstrømmet regnvand fra byer og vejarealer. Ved videregående 
rensning forstås, at den stoffjernelse (primært ved sedimentation), der sker i 
selve det våde regnvandsbassin, bliver suppleret med en fjernelse af såvel 
kolloide som opløste stoffraktioner. For opnåelse af denne supplerende, 
videregående rensning er er i forbindelse med demonstrationsprojektet 
afprøvet følgende tre teknologier, der indgår som integrerede elementer i de 
beplantede, våde regnvandsbassiner: 
 

 Kombineret mekanisk filtrering og sorptionsfiltrering (Odense) 

 Adsorption til jernberiget bundsediment (Århus) 

 Fældning med aluminiumsalte (Silkeborg) 
 
Det er centralt at bemærke, at det våde regnvandsbassin samtidigt med at det 
i alle tre tilfælde giver en forrensning af det afstrømmede regnvand også 
fungerer som enten et udligningsbassin eller et procesvolumen for den 
implementerede videregående renseteknologi. Der er altså tale om en synergi 
mellem den traditionelle og de videregående rensning. 
 
Formålet med vejledningen er at sammenfatte de erfaringer, som primært er 
opnået gennem et omfattende moniteringsprogram i perioden 2008-2009. Der 
vil i vejledningen være fokus på de etablerede anlægs funktion, 
dimensionering og driftsforhold set i lyset af den opnåede miljøeffekt i form af 
vandkvalitet, som den videregående rensning af afstrømmet regnvand har 
resulteret i. Ved miljøeffekt forstås ikke blot rensegrad, men i særlig grad den 
resulterende ændrede vandkvalitet i såvel bassin som i afløbet herfra. 
Driftserfaringen vil blive vurderet med særlig fokus på den enkelte teknologis 
robusthed, og hvor simpel/kompliceret teknologien vurderes at være. Det er 
således målet, at vejledningen skal kunne give anbefalinger i forbindelse med 
såvel valg som fravalg af teknologi og anlægsudformning til videregående 
rensning af afstrømmet regnvand fra byer og veje. 
 
Der er i LIFE-TREASURE projektet opnået en række supplerende erfaringer 
vedrørende afstrømmet regnvand. Disse erfaringer vil blive medtaget i denne 
vejledning i den udstrækning det vurderes hensigtsmæssigt. Eksempelvis vil 
kvaliteten af det afstrømmede regnvand fra de tre oplande blive vurderet og 
sammenlignet. 
 
Det er ikke realistisk at benytte resultaterne fra LIFE-TREASURE projektet til 
en egentlig vurdering af hverken anlægs- eller driftsomkostninger i forbindelse 
med de afprøvede teknologier for videregående rensning. Der har i alle tre 
tilfælde været tale om prototyper, og kravet til en omfattende monitering har 
betydet anlægsomkostninger ud over hvad der i en fremtidig situation vil være 
nødvendigt. Endvidere er det væsentligt, at lokale forhold har spillet en central 
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rolle ved implementering af teknologierne. Erfaringer fra projektet med relation 
til økonomien vil derfor udelukkende blive vurderet kvalitativt. 
 
De teknologier, som er afprøvet og demonstreret gennem LIFE-TREASURE 
projektet er basalt set velkendte. Kombinationen af et vådt regnvandsbassin – 
der er en velafprøvet renseforanstaltning for afstrømmet regnvand – og de 
anvendte teknologier, er imidlertid ny og hidtil kun sporadisk implementeret i 
fuld skala. På trods af den væsentlige viden, som er opnået i dette projekt, må 
det dog pointeres, at teknologierne i den givne sammenhæng fortsat befinder 
sig på udviklingsstadiet. 
 
Generelt bemærkes det, at denne vejledning ikke giver en samlet og 
fuldstændig oversigt over moniteringen af de tre anlæg, men kun medtager 
data, der vurderes centrale i den givne sammenhæng. Væsentlig mere 
detaljerede og omfattende resultatlister fremgår af Task E, 5th delivery 
(2009), som er en officiel ”delivery” til EC. Det kan i konkrete tilfælde 
anbefales, at man benytter dette dokument som ”bilag” til den foreliggende 
vejledning. 
 
English abstract: 
In traditional wet detention ponds for stormwater management, the dissolved and 
colloidal bound pollutants are as a general rule only removed to a minor degree. 
However, it is these fractions that are most mobile in the aquatic environment and 
that are most easily bio-accumulated, often resulting in toxic effects. In the context of 
this project, different technologies for reducing dissolved pollutants and pollutants 
associated with fine particles and colloids were tested in full scale. For this purpose, 
three different treatment facilities were constructed managing catchments between 
8.8 and 25.8 reduced ha. All facilities contained a wet detention pond and sand 
filters. In one facility the water from the sand filters was led through fixed media 
sorption filters. In another facility the pond bottom was enriched with iron salts. In the 
third facility, aluminum salt was added to the incoming stormwater. 
 
The treatment system consisting of wet detention pond, sand filter and sorption filter 
was efficient in reducing nutrients, heavy metals and PAHs. Accidentally, the facility 
equipped with this treatment train received extremely high concentrations of copper 
and other heavy metals, which were consistently reduced to very low levels, forming 
an efficient safeguard against those pollutants. The treatment system consisting of a 
wet detention pond with iron enriched bottom sediments followed by a sand filter and 
the treatment facility with addition of aluminum salt to the stormwater entering the wet 
pond and followed by a sand filter, proved to be efficient in reducing suspended 
algae of the wet detention pond. Compared to the fixed media filters, these treatment 
systems were, however, less efficiently removing the pollutants, in particular the 
heavy metals. 

 
 
2. Generelt om Rensning i Våde Regnvandsbassiner 
 
Med særlig erfaring stammende fra USA er der gennem de seneste 30-40 år 
udviklet en række metoder for rensning af afstrømmet regnvand fra veje og 
befæstede arealer i byer (FHWA, 1996). Blandt disse metoder har bassiner 
med permanent vandspejl (våde regnvandsbassiner) fået udbredt anvendelse 
i en lang række lande, Figur 1. 
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Figur 1. Principskitse af et vådt regnvandsbassin. Det nederste vandvolumen 
udgør bassinets permanente volumen og det øverste vandvolumen er 
bassinets volumen for magasinering. 

 
Våde regnvandsbassiner virker i princippet på den måde, at der afhængig af 
den aktuelle dimensionering temporært tilbageholdes et afstrømmet 
vandvolumen, der i slutningen af regnperioden og i den efterfølgende 
tørvejrsperiode udledes til en overfladerecipient, typisk et vandløb eller en sø. 
Foruden den hydrauliske effekt i form af en udjævning af vandstrømmen 
foregår der i perioden, hvor bassinet modtager indløb, samt i særlig grad i den 
efterfølgende tørvejrsperiode, en række fysiske, kemiske og biologiske 
renseprocesser i bassinet. Sedimentation og adsorption af især partikulært 
bundet stof vil rense for bl.a. organisk stof, næringssalte, tungmetaller og 
organiske miljøfremmede stoffer, der derved fjernes fra vandfasen og 
hovedsageligt akkumuleres i bundsedimentet. Med mellemrum, typisk i 
størrelsesordenen 25-30 år, skal dette bundsediment fjernes og eventuelt 
deponeres afhængig af indholdet af miljøfremmede stoffer. 
 
Planter indgår som et naturligt element i våde regnvandsbassiner. I de fleste 
tilfælde er planterne, der forekommer i anlæggene, spontant indvandret fra 
omgivelserne. Dette betyder at plantearter, der er effektive til at sprede sig 
(som f.eks. dunhammer), og planter der har en stor spiredygtig frøpulje i 
jorden (som f.eks. lyse-siv) vil dominere. Spontan indvandring vil imidlertid 
ofte resultere i, at der er en relativ lille diversitet af vand- og sumpplanter. 
Planterne i våde regnvandsbassiner har betydning for mange renseprocesser 
(Brix, 1997) og for hvorledes regnvandsbassinet kan indgå som naturelement 
i rekreative områder. Bassinerne kan derfor med fordel tilplantes med 
forskellige arter af vand- og sumpplanter for at sikre en stor biodiversitet og 
værdi af regnvandsbassinet som biotop for insekter, padder, fugle og andre 
dyr.  Ved udplantning af planter med forskellig størrelse og med smukke 
blomster, som f.eks. eng-kabbeleje, gul iris og åkander, kan anlæggets 
rekreative værdi i bymæssige bebyggelser øges betydeligt.  
         
Et nyanlagt vådt regnvandsbassin får typisk i løbet af 1-2 år et sølignende 
udseende og en tilsvarende funktion. De processer, der bevirker rensning af 
regnvandet kan sammenlignes med de tilsvarende, der naturligt forløber i en 
sø, men det må pointeres, at et vådt regnvandsbassin er et ”renseanlæg” og 
ikke en recipient. 
 
Ved dimensionering af et regnvandsbassin, hvor der tages højde for såvel 
hydraulisk som rensningsmæssig god funktion, indgår der en lang række 
hensyn (Hvitved-Jacobsen, 1990; Hvitved-Jacobsen et al., 2004; Vollertsen et 
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al., 2007; Hvitved-Jacobsen et al., 2010). Af disse forhold er 
opholdstidsfordelingen af den tilførte stofmængde fra det afstrømmede 
regnvand den grundlæggende parameter, idet der skal sikres tilstrækkelig tid 
til at renseprocesserne kan forløbe. Som konsekvens heraf bliver 
bassinvoluminet derfor en væsentlig dimensionsgivende størrelse. Korrekt 
dimensioneret vil der afhængig af det forurenende stofs art typisk kunne 
fjernes 40-90% af stoffet i indløbsvandet (Hvitved-Jacobsen, 1990; FHWA, 
1996; DANVA, 2006). En udbygning med anlæg til filtrering, adsorption og 
fældning vil yderligere kunne øge fjernelsesgraden (Vollertsen et al., 2008). 
 
Det er væsentligt at bemærke, at et anlægs evne til at rense manifesterer sig i 
en udløbskoncentration, der er mere eller mindre uafhængig af 
koncentrationen i indløbsvandet. Et vådt regnvandsbassin opfører sig dermed 
som de fleste andre rensningsanlæg, eksempelvis kommunale anlæg til 
rensning af den daglige spildevandsstrøm. Imidlertid har der været tradition 
for at angive en rensegrad i procent. Problemet hermed er, at høj 
indløbskoncentration pr. definition resulterer i en tilsvarende høj rensegrad, 
hvilket grundlæggende set er uheldigt ved en vurdering af systemets 
renseevne. Såfremt der eksempelvis over tid vil kunne ske ændringer 
(reduktioner) i det afstrømmede regnvands koncentrationer af forurenende 
stoffer, er det derfor væsentligt for korrekt vurdering af rensegraden i forhold 
til anlæggets dimensionering at være sig denne problemstilling bevidst. 
 
 
3. Koncentrationsniveauer i Afstrømmet Regnvand fra By- og 
Vejoverflader 
 
Koncentrationen af forurenende stoffer i afstrømmet regnvand er underkastet 
stor variabilitet. Denne variabilitet må ikke forveksles med en usikkerhed i 
bestemmelsen, men skyldes at den diffuse belastning med forurenende 
stoffer, som ender på by- og vejarealerne, er mangeartet og kompleks og ikke 
underkastet en forudsigelig variabilitet. Dette forhold betyder generelt en 
varierende koncentration under én og samme hændelse (eksempelvis first 
flush), en variabilitet i koncentration og belastning fra hændelse til hændelse 
på samme lokalitet og en variabilitet i de tilsvarende parametre fra den ene 
lokalitet til den anden. Eksempelvis er det således typisk tilfældet, at den 
statistiske spredning på koncentrationsværdier fra en række enkelthændelser 
på samme lokalitet – eller fra lokalitet til lokalitet – bliver af samme 
størrelsesorden som medianværdien af koncentrationerne. Udtrykt i statistiske 
termer er den relative spredning (variationskoefficienten, dvs. spredning delt 
med medianværdien) typisk i størrelsesordenen 0,7-1. 
 
De nævnte forhold betyder, at det aldrig vil være muligt med stor nøjagtighed 
at forudsige en koncentration i afstrømmet regnvand. Det mulige er, at der 
med kendskab til betydningen af en række eksterne betingelser for forurening 
fra by- og vejarealer kan genereres data ud fra sammenlignelige oplande. 
Data vedrørende koncentrationen af forurenende stoffer i det afstrømmede 
regnvand, som er moniteret gennem LIFE-TREASURE projektet, giver derfor 
kun mening for en fremtidig anvendelse, såfremt de benyttes i en 
forståelsesramme sammen med andre tilsvarende data. 
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Selvom det centrale mål med LIFE-TREASURE projektet har været at 
demonstrere teknologier for videregående rensning af afstrømmet regnvand, 
er der gennem projektet opnået supplerende resultater i form af det 
afstrømmede regnvands kvalitet. Disse målinger har været nødvendige af 
hensyn til bestemmelse af renseprocessernes effektivitet. Med i alt ca. 60 
vandføringsvægtede enkeltmålinger af en lang række forurenende stoffer i 
afstrømmet regnvand fra tre oplande er der imidlertid opnået en værdifuld 
”sidegevinst”. Der er ikke i Danmark inden for de seneste ca. 30 år 
gennemført en måleserie af tilsvarende omfang. Det må forventes, at 
resultaterne fra programmet vil finde anvendelse langt ud i fremtiden. Værdien 
af dataserien vil være særlig værdifuld, såfremt den benyttes i sammenhæng 
med internationalt set langt mere omfattende – og for danske forhold 
relevante – dataserier. 
 
3.1 Generelle forhold vedrørende koncentrationsniveauer i afstrømmet 
regnvand 
 
Som anført er det relevant at tage udgangspunkt i data, der kvalitetsmæssigt 
er på højt niveau, som er relevante for danske forhold, og som 
omfangsmæssigt kan give et statistisk set pålideligt resultat. Set på 
verdensplan er disse krav uden sammenligning bedst opfyldt af følgende to 
dataserier: 
 

 NURP (Nationwide Urban Runoff Program) 
I USA blev der i perioden 1979-1982 gennemført et meget omfattende 
program, NURP (Nationwide Urban Runoff Program), for monitering af 
vandkvaliteten i afstrømmet regnvand fra byer og vejarealer (USEPA, 
1983). NURP kan opfattes som et ”paraplyprogram” for i alt 28 separat 
gennemførte projekter. NURP må fortsat i 2009 opfattes som det 
største og mest omfattende program, der på verdensplan er blevet 
gennemført af sin art, og som stadig er relevant at benytte. 

 

 NSQD (National Stormwater Quality Database) 
Ligeledes blev der i USA i perioden 1995-2003 gennemført målinger, 
der er registreret i en national database, NSQD, for vandkvaliteten af 
afstrømmet regnvand (Pitt and Maestre, 2005). Dette program dækker 
målinger udført af 66 institutioner svarende til monitering af i alt ca. 
4.000 afstrømningshændelser. Vedrørende yderligere oplysninger om 
NSQD henvises til: 
http://water.lgc.org/resource-tools/national-stormwater-quality-database 
eller 
http://unix.eng.ua.edu/~rpitt/Research/ms4/mainms4.shtml 

 
Eksempler på centrale parametre fra ovennævnte to databaser er vist i 
nedenstående tabel 1. 
 
Der er forventeligt forskelle i data fra de to databaser, jf. Tabel 1. Statistisk set 
er der imidlertid kun belæg for en ca. faktor 10 forskel i koncentrationen af bly, 
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TABEL 1. Sammenligning mellem NURP og NSQD medianværdier for 
koncentrationer af udvalgte stoffer i afstrømmet regnvand i USA (Pitt and 
Maestre, 2005), jf. tekst. 

Stof (enhed)        Samlet 
   NURP     NSQD 

    Beboelse 
   NURP     NSQD 

BOD5 (g
 m-3)     9            8,6    10           9 

COD (g m-3)    65           53    73           55 

TSS (g m-3)    100         58    101         48 

Total Kjeldahl Nitrogen, TKN (g m-3)    1,5          1,4    1,9          1,4 

Total P (g m-3)    0,33        0,27    0,38        0,3 

Filtreret P (g m-3)    0,12        0,12    0,14        0,17 

Total Pb (mg m-3)    144         16    144         12 

Total Cu (mg m-3)     34          16    33           12 

Total Zn (mg m-3)    160         116    135         73 

 
hvilket skyldes overgangen til blyfrit benzin i perioden mellem de to 
måleseriers generering. Selvom data fra NSQD databasen viser, at også 
andre forurenende stoffer, især tungmetaller, er blevet reduceret, anses det 
for overvejende sandsynligt, at forskellene i medianværdierne skyldes en 
tilfældig variabilitet og ikke et signifikant resultat af en reduceret belastning 
(Pitt and Maestre, 2005). 
 
For hver stofparameter, der i LIFE-TREASURE projektet er moniteret baseret 
på prøvetagning, foreligger der på den enkelte lokalitet maksimalt 20-25 
enkeltmålinger dækkende en periode på 12-16 måneder. Sammenlignet med 
resultaterne fra såvel NURP som NSQD databaserne står det klart, at 
måleresultaterne fra LIFE-TREASURE projektet ikke selvstændigt vil kunne 
bidrage med ny og generel viden om stofkoncentrationer i afstrømmet 
regnvand. Målingerne er naturligvis nødvendige for beregning af rensegrader i 
anlæggene, men mere generelt set er måleresultaterne yderligere værdifulde 
ved vurdering af, om belastningsniveauerne er som forventede. Et ikke-
forventet niveau vil kunne dække over et af følgende to forhold: 
 

 Der er en generel ændring i belastningsforholdene, eksempelvis 
forårsaget af et lovgivningsmæssigt indgreb. 

 Der foreligger en lokal ændret belastning, eksempelvis forårsaget af en 
ulovlig eller uhensigtsmæssig udledning i oplandet. 

 
I begge tilfælde er det nødvendigt at kunne sammenligne med værdier 
baseret på forventede niveauer. Tabel 1 er et sådant eksempel, der også for 
forholdene i Danmark er relevant. Mere specifikt henvises yderligere i denne 
sammenhæng til Tabel 2, der er baseret på en lang række målinger foretaget 
i Nordeuropa, primært Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. I forbindelse 
med vurdering af resultaterne fra LIFE-TREASURE projektet kan det kun 
forventes, at det vil være ovenstående punkt 2, som er relevant. 
 
Der er i Tabel 1 vist belastningsdata som totalværdier for alle oplandstyper i 
sammenligning med data fra boligområder. Det må noteres, at de bagved 
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Tabel 2. Forventede niveauer af medianværdier for koncentrationer af 
udvalgte stoffer i afstrømmet regnvand i Nordeuropa. Data er baseret på et 
større antal målinger, jf. tekst. 

Stof (enhed) Urbane oplande Vejarealer 

BOD5 (g
 m-3)  8  5 

COD (g m-3)  50  30 

TSS (g m-3)  100  100 

Total Kjeldahl Nitrogen, TKN (g m-3)  2  2 

Total P (g m-3)  0,5  0,3 

Total Pb (mg m-3)  10  15 

Total Cu (mg m-3)  20  20 

Total Zn (mg m-3)  300  200 

 
liggende data til Tabel 2 i modsætning til de tilsvarende baggrundsdata for 
Tabel 1 ikke giver mulighed for at skelne mellem bidragene fra forskellige 
urbane oplandstyper og typer af veje. Med de datamængder, der svarer til 
NURP og NSQD, er det i et vist omfang fundet muligt at opgive belastningen 
for eksempelvis følgende oplandstyper: 
 

 Handels- og forretningsområder 

 Boligområder (højt, middel og lavt antal beboere pr. arealenhed) 

 Industriområder 

 Veje (eksempelvis under og over 20.000 køretøjer pr. døgn) 

 Parkeringsarealer 
 
Med udgangspunkt i resultaterne fra LIFE-TREASURE projektet er det ikke 
fundet muligt at give rekommandationer vedrørende typiske koncentrationer i 
afstrømmet regnvand opdelt efter oplandstyper, og det må pointeres, at heller 
ikke NURP og NSQD data gør det muligt at give klart formulerede 
anbefalinger. I det efterfølgende vil der dog i forbindelse med vurdering af de 
moniterede data fra LIFE-TREASURE projektet blive kommenteret i forhold til 
ovenstående opdeling. Generelt – og uden at tage LIFE-TREASURE data i 
betragtning – er det dog på et kvalitativt grundlag relevant at nævne: 
 

 Der er generelt set de højeste koncentrationer af forurenende stoffer i 
vejvand fra motorveje, især hvad angår tungmetaller. 

 Afstrømmet regnvand fra visse industriarealer og institutionsområder er 
i mange tilfælde mere forurenet end tilsvarende afstrømning fra 
boligområder. 

 
Dernæst er det relevant at nævne, at geografiske variationer typisk er mere 
væsentlige for koncentrationen af forurenende stoffer i afstrømmet regnvand 
end årstidsbetingede variationer. 
 
3.2 Koncentrationsniveauer for forurenende stoffer i regnafstrømningen 
fra de tre oplande under LIFE-TREASURE projektet 
 
Databehandling er foretaget på flowvægtede prøver således forstået, at den 
enkelte prøve ikke nødvendigvis dækker én afstrømningshændelse, men et 



 11 

antal hændelser inden for en periode på ca. 14 dage. Det er derfor relevant at 
betragte de angivne middelværdier og medianværdier for oplandene som 
data, der giver information om koncentrationsniveauerne i afstrømmet 
regnvand over en kort tidsperiode og ikke som hændelsesrelaterede værdier. 
 
I et antal tilfælde har koncentrationen af et stof været under 
detektionsgrænsen for den benyttede analysemetode. Der foreligger ikke 
statistisk veldefinerede metoder for behandling af data i sådanne tilfælde. 
Som en brugbar, pragmatisk metode er samtlige målinger under 
detektionsgrænsen anført som halvdelen af detektionsgrænsen. Da prøverne 
er flowvægtede anses samtlige middelværdier som relevante, hvorimod en 
medianværdi kun bør anses for relevant, såfremt mindst 50% af de målte 
værdier er >detektionsgrænseværdien. Medianværdier i tabellerne er derfor 
udeladt, såfremt denne betingelse ikke er opfyldt. 
 
Det bemærkes, at LIFE-TREASURE projektet har været rettet mod 
videregående rensning af opløste og finpartikulære fraktioner for 
miljøfremmede stoffer (tungmetaller, PAH og olie/fedt) samt parametre, der 
afspejler en eutrofieringseffekt (næringssalte). Som en repræsentativ 
parameter for de konventionelle forureningsparametre er der valgt 
suspenderet stof (TSS), hvorimod parametre som eksempelvis COD og VSS 
kun i enkelte tilfælde er blevet bestemt. 
 
3.2.1 Odense-oplandet 
 
Odense-oplandet fremgår af Figur 2. 
 
I relation til afstrømning af forurenende stoffer er de primære karakteristika for 
oplandet følgende: 
 

 Oplandet er et erhvervsområde med let industri, transportvirksomheder 
og lignende. Oplandet er omgivet af et boligområde 

 Arealet er totalt 27,4 ha af hvilke 11,4 ha er befæstet 

 Middelnedbøren er 657 mm år-1 
 
Prøvetagning til analyse for forurenende stoffer i indløbet til bassinet i Odense 
er gennemført i perioden april 2008 til september 2009. I nedenstående Tabel 
3 er de primære resultater anført. 
 
Ud over de i Tabel 3 angivne parametre er der i alt 4 gange (3 gange for 
aluminium) i løbet af moniteringsperioden på udtagne flowvægtede prøver 
målt udvalgte parametre. For disse parametre angives kun den beregnede 
flowvægtede middelværdi: 
 

VSS: 38 (% af TSS) 
COD: 41 (mg L-1) 
Total alkalinitet: 1,1 (mmol L-1) 
Chlorid, Cl-: 74 (mg L-1) 
Jern, Fe: 1,5 (mg L-1) 
Aluminium, Al: 0,83 (mg L-1) 
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Figur 2. Industrioplandet i Odense med angivelse af bassinet i midten af 
billedet. 
 
Sammenlignes de i Tabel 3 anførte middelværdier og medianværdier med 
”forventede” niveauer baseret på udenlandske og danske måleresultater (i 
den udstrækning dette skønnes relevant) er der én markant afvigelse, nemlig 
kobber (Cu). Koncentrationsniveauet for Cu i det afstrømmede regnvand 
ligger i størrelsesordenen en faktor 10 over det forventede. Koncentrationen 
af nikkel (Ni) er ligeledes forholdsvis høj, dog ikke på et markant ekstremt 
niveau. Ultimo 2009 er årsagen til det høje koncentrationsniveau for Cu ikke 
identificeret, men det kan konstateres, at Cu – og Ni – generelt finder 
anvendelse i f.eks. den elektroniske industri og at udledning herfra vil kunne 
være en mulig specifik kilde. 
 
Ovennævnte eksempel viser, at en dataserie (her omfattende 16-22 
enkeltmålinger) kan benyttes ved identificering af ekstremværdier, jf. Afsnit 
3.1. 
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Tabel 3. Data fra indløbet til bassinet i Odense baseret på analyserede 
prøver, jf. tekst. 
Stof (enhed) Antal 

målinger 
Middel-
værdi, 
flowvægtet 

Median-
værdi 

25% fraktil 75% fraktil Antal 
målinger 
>detektions-
grænsen 

TSS 
(mg L

-1
) 

22 39 36 18 63 22 

Bly, Pb 
(µg L

-1
) 

22 18,7 18,0 4,2 24,5 22 

Cadmium, 
Cd 
(µg L

-1
) 

22 0,094 0,096 0,065 0,155 17 

Chrom, Cr 
(µg L

-1
) 

22 4,7 5,2 2,4 7,2 22 

Kobber, Cu 
(µg L

-1
) 

22 310 155 48 423 22 

Kviksølv, Hg 
(µg L

-1
) 

22 0,106 - - - 4 

Nikkel, Ni 
(µg L

-1
) 

22 17,8 13,5 3,5 29,3 22 

Zink, Zn 
(µg L

-1
) 

22 324 290 150 445 22 

∑PAH 
(µg L

-1
) 

16 0,25 0,11 0,005 0,808 10 

Tot. olie/fedt 
(mg L

-1
) 

21 1,30 1,2 0,6 2,3 20 

Total N 
(mg L

-1
) 

22 2,80 3,0 2,3 3,6 22 

Ortho-P, filt. 
(mg L

-1
) 

22 0,13 0,066 0,054 0,14 22 

Total P 
(mg L

-1
) 

22 0,27 0,24 0,18 0,31 22 

 
 
3.2.2 Århus-oplandet 
 
Århus-oplandet fremgår af følgende foto, Figur 3: 
 
I relation til afstrømning af forurenende stoffer er de primære karakteristika for 
oplandet følgende: 
 

 Oplandet består primært af boliger (etagebyggeri) hvortil kommer ca. 
20% veje 

 Arealet er totalt 55 ha af hvilke 26 ha er skønnet befæstet 

 Middelnedbøren er 661 mm år-1 
 
Prøvetagning til analyse for forurenende stoffer i indløbet til bassinet i Århus 
er gennemført i perioden juni 2008 til september 2009. I nedenstående Tabel 
4 er de primære resultater anført. I forhold til måleprogrammet for Odense, jf. 
Tabel 3, er jern (Fe) medtaget som en primær parameter, hvilket skyldes, at 
Fe er en central parameter i forbindelse med renseprocesserne i bassinet. 
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Figur 3. Oplandet i Århus med angivelse af bassinet i den nederste del af 
billedet. 
 
Ud over de i Tabel 4 angivne parametre er der i alt 5 gange (3 gange for 
aluminium) i løbet af moniteringsperioden på udtagne flowvægtede prøver 
målt udvalgte parametre. For disse parametre angives kun den beregnede 
middelværdi: 
 

VSS: 51 (% af TSS) 
COD: 99 (mg L-1) 
Total alkalinitet: 4,5 (mmol L-1) 
Chlorid, Cl-: 166 (mg L-1) 
Aluminium, Al: 1,4 (mg L-1) 

 
Koncentrationsniveauerne for de i Tabel 4 anførte parametre er som 
forventet. Sammenlignet med Tabel 3 (Odense-oplandet) er niveauerne 
generelt moderat lavere, hvilket pga. en procentvis høj boligandel er 
forventelig. 
 
Med hensyn til de moniterede sekundære parametre er det påfaldende, at 
både COD og VSS er høje (COD i størrelsesordenen dobbelt så høj som 
forventet). Årsagen hertil er ikke ultimo 2009 identificeret, men sammenholdt 
med et højt VSS indhold er det plausibelt, at der i indløbsvandet til bassinet er 
tilskud af spildevand eller slam. Dette forhold understøttes af, at der 
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undertiden er svag lugt af spildevand ved indløbsbygværket, samt at der 
sporadisk er målt forhøjede værdier af colibakterier. 
 
 
Tabel 4. Data fra indløbet til bassinet i Århus baseret på analyserede prøver, 
jf. tekst. 
Stof (enhed) Antal 

målinger 
Middel-
værdi, 
flowvægtet 

Median-
værdi 

25% fraktil 75% fraktil Antal 
målinger 
>detektions-
grænsen 

TSS 
(mg L

-1
) 

22 55 45 25 71 22 

Jern, Fe 
(mg L

-1
) 

22 1,8 1,5 1,0 1,9 22 

Bly, Pb 
(µg L

-1
) 

25 5,2 3,5 2,3 5,5 25 

Cadmium, 
Cd 
(µg L

-1
) 

25 0,063 0,025 0.025 0,038 13 

Chrom, Cr 
(µg L

-1
) 

25 5,1 4,3 2,5 5,9 25 

Kobber, Cu 
(µg L

-1
) 

25 21,2 16,0 13,5 21 24 

Kviksølv, Hg 
(µg L

-1
) 

25 0,12 - - - 5 

Nikkel, Ni 
(µg L

-1
) 

25 6,1 2,7 1,9 5,6 25 

Zink, Zn 
(µg L

-1
) 

25 179 99 81 133 25 

∑PAH 
(µg L

-1
) 

15 0,35 0,15 0,032 0,60 12 

Tot. olie/fedt 
(mg L

-1
) 

22 1,17 0,84 0,61 1,3 18 

Total N 
(mg L

-1
) 

22 2,2 2,2 1,9 2,8 22 

Ortho-P, filt. 
(mg L

-1
) 

22 0,13 0,11 0,068 0,19 22 

Total P 
(mg L

-1
) 

22 0,28 0,23 0,18 0,35 22 

 
 
3.2.3 Silkeborg-oplandet 
 
Silkeborg-oplandet fremgår af følgende foto, Figur 4: 
 
I relation til afstrømning af forurenende stoffer er de primære karakteristika for 
oplandet følgende: 
 

 Oplandet består primært af forskellige boligtyper. Ca. 20% af arealet er 
en omfartsvej 

 Arealet er totalt 25 ha af hvilke 8,8 ha er befæstet 

 Middelnedbøren er 719 mm år-1 
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Figur 4. Oplandet i Silkeborg med angivelse af bassinet i midten af billedet. 
 
Prøvetagning til analyse for forurenende stoffer i indløbet til bassinet i 
Silkeborg er gennemført i perioden december 2008 til september 2009. I 
nedenstående Tabel 5 er de primære resultater anført. I forhold til 
måleprogrammerne for Odense og Århus, jf. Tabel 3 og 4, er aluminium (Al) 
medtaget som en primær parameter, hvilket skyldes, at Al er en central 
parameter i forbindelse med renseprocesserne i bassinet. 
 
Ud over de i Tabel 5 angivne parametre er der udtaget flowvægtede prøver til 
bestemmelse af ∑PAH, olie/fedt og jern (Fe) henholdsvis 3 og 2 gange. 
Koncentrationen af olie/fedt var ved en enkeltmåling under 
detektionsgrænsen. Kun middelværdierne angives her: 
 
 ∑PAH: 0,18 (µg L-1) 

Jern, Fe: 0,94 (mg L-1) 
 
Det kan konstateres, at de målte niveauer for koncentrationerne af 
tungmetaller i det afstrømmede regnvand på trods af et væsentligt bidrag af 
vejvand fra en omfartsvej er forholdsvis lave. Trafikintensiteten på 
omfartsvejen er ikke kendt. 
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Tabel 5. Data fra indløbet til bassinet i Silkeborg baseret på analyserede 
prøver, jf. tekst. 
Stof (enhed) Antal 

målinger 
Middel-
værdi, 
flowvægtet 

Median-
værdi 

25% fraktil 75% fraktil Antal 
målinger 
>detektions-
grænsen 

TSS 
(mg L

-1
) 

13 43 23 21 28 13 

Bly, Pb 
(µg L

-1
) 

13 6,3 3,8 2,9 6,2 13 

Cadmium, 
Cd 
(µg L

-1
) 

13 0,067 0,052 0,025 0,081 7 

Chrom, Cr 
(µg L

-1
) 

13 2,9 2,1 0,9 3,7 12 

Kobber, Cu 
(µg L

-1
) 

13 14,7 16,0 9,4 19 13 
 

Kviksølv, Hg 
(µg L

-1
) 

13 2,1 0,063 0,025 0,094 7 

Nikkel, Ni 
(µg L

-1
) 

13 10,9 9,1 7,8 11,0 13 

Zink, Zn 
(µg L

-1
) 

13 107 120 98 130 13 

Aluminium, 
Al 
(mg L

-1
)* 

10 0,58 0,59 0,40 0,67 10 

Total N 
(mg L

-1
) 

13 1,58 1,50 1,0 2,1 13 

Ortho-P, filt. 
(mg L

-1
) 

13 0,037 0,011 0,0025 0,040 8 

Total P 
(mg L

-1
) 

13 0,14 0,10 0,079 0,17 13 

 
 
3.2.4 Sammenfatning vedrørende afstrømning af stoffer fra de tre oplande 
 
Generelt kan det konstateres, at koncentrationsniveauerne for de forurenende 
stoffer er højest for oplandet i Odense og lavest for oplandet i Silkeborg. 
Overordnet betragtet er koncentrationsniveauerne af de moniterede 
forurenende stoffer i det afstrømmede regnvand fra de tre oplande imidlertid 
som forventet. Resultaterne bekræfter dermed generelt set allerede kendte 
belastningsmæssige forhold for forskellige oplandstyper og variabiliteten af 
målingerne er som forventet. Resultatet af afstrømningsmålingerne fra de tre 
oplande giver således ikke anledning til justering af de størrelsesordener for 
middelværdier og medianværdier som generelt er rekommanderet. 
 
På grund af ovennævnte forhold har moniteringsprogrammet for det enkelte 
opland kunnet afdække belastninger med forurenende stoffer, som ikke 
hidrører fra ”normalt” forekommende kilder i et urbant opland eller et 
vejsystem. Der er således for Odense-oplandet identificeret kilde(r) til kobber 
og muligvis også nikkel, bly og zink, som ikke hidrører fra almindeligt 
forekommende diffuse belastninger. Tilsvarende er der i Århus-oplandet pga. 
forhøjede værdier for COD og VSS formentlig større bidrag af organisk stof 
(muligvis spildevand eller slam), som ligger ud over hvad der normalt vil 
forekomme i afstrømmet regnvand. 
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Moniteringen af stoffer i regnafstrømningen fra de tre oplande har primært 
været nødvendig af hensyn til bestemmelse af de respektive renseanlægs 
effektivitet. Sekundært har målingerne imidlertid også vist, at 
moniteringsprogrammer kan være nyttige redskaber ved identificering af 
specifikke, uhensigtsmæssige eller ulovlige udledninger. 
 
 
4. Kort Introduktion til Renseteknologierne og Renseanlæggenes 
Opbygning 
 
Samtlige tre anlæg bygger på det renseprincip, som gælder for et vådt 
regnvandsbassin, jf. Afsnit 2. I hver af de tre tilfælde er den anvendte 
videregående renseteknologi blevet implementeret som et integreret element 
af det våde regnvandsbassin. 
 
De tre typer af teknologier, som er afprøvet og demonstreret er: 
 

 Kombineret mekanisk filtrering og sorptionsfiltrering (anlægget i 
Odense) 

 Adsorption til jernberiget bundsediment (anlægget i Århus) 

 Fældning med aluminiumsalte (anlægget i Silkeborg) 
 
I samtlige tilfælde ledes det rensede vand gennem et sandfilter inden 
udledning til recipienten. I anlægget i Odense er sandfilteret etableret foran 
sorptionsfilteret. 
 
4.1 Mekanisk filtrering og sorptionsfiltrering (anlægget i Odense) 
 
4.1.1 Principper for anlæggets opbygning og funktion 
 
Anlægget i Odense kombinerer et mekanisk filter med filtre til sorption. Ved 
denne teknologi vil såvel finpartikulært stof som opløste og kolloide stoffer 
kunne fjernes fra vandfasen via fysiske eller fysisk-kemiske processer. 
Nedenstående Figur 5 og 6 viser henholdsvis en principskitse af anlæggets 
opbygning og en planskitse. 
 
 

 
 
Figur 5. Principskitse af anlægget i Odense med angivelse af de centrale dele 
af bassinet, hvor renseprocesser finder sted. 
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Figur 6. Planskitse af anlægget i Odense med angivelse af indløbsbygværk 
og filtrenes placering. 
 
Sandfiltrene er beplantet med tagrør (Phragmites australis) da tagrørs dybe 
og tætte rodnet modvirker erosion og er med til at opretholde en høj 
hydraulisk permeabilitet i sandfilteret. Brinkerne ved bassinet er tilplantet med 
forskellige arter af sumpplanter for at øge anlæggets rekreative værdi. På 
brinkerne, der vender mod et industriområde, er der plantet relativt store og 
robuste sumpplanter, således at de kan virke som en afskærmning mod det 
bagvedliggende industriområde (forskellige arter af dunhammer, 
sumpskræppe). På brinkerne tæt ved en offentlig gangsti, der passerer langs 
den ene side af anlægget, er der plantet sumpplanter med lavere vækst og 
smukke blomster (gul iris, kærmysse, pilblad, vejbred, skeblad). I den dybe 
del af bassinet i midten af anlægget er der plantet åkander. 
 
Et helt centralt forhold vedrørende funktionen af et anlæg med filtre er risikoen 
for tilklogning og dermed drastisk reduktion i den hydrauliske kapacitet. 
Anlægget er derfor opbygget således, at partikelfjernelsen kan foregå stepvist 
i et sandfang ved indløbet til bassinet, i selve bassinet samt i filtre ved 
bassinudløbet. I sandfanget fjernes de større og tungere partikler (sand) ved 
sedimentation. Mindre og lettere partikler vil kunne sedimentere i selve 
bassinet, hvorimod partikler <10-100 µm – afhængig af forholdene – samt 
opløste stoffer vil kunne fjernes i udløbet ved at vandet passerer mekaniske 
filtre (sandfiltre) samt sorptionsfiltre. 
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Af hensyn til LIFE-TREASURE projektets demonstrationsværdi er sandfilteret 
opbygget i tre forskellige versioner med tilsvarende forskellig funktion:  
 

 Et vertikalt filter, der er placeret i selve bassinet, og som er i funktion, 
når vandstanden i bassinet ligget i intervallet mellem vandstanden 
svarende til det permanente vandvolumen og maksimal vandstand 
svarende til et overliggende magasineringsvolumen, jf. Figur 1. 

 Et skråtliggende filter i bassinkanten, der som det vertikale filter 
strækker sig fra laveste til højeste vandstand i bassinet. 

 Et horisontalt filter, der er placeret i niveau med vandstanden svarende 
til vandspejlet for det permanente vandvolumen. 

 
Umiddelbart må det pga. tilklogning forventes, at det vertikale filter vil kunne 
bibeholde den størst hydraulisk ledningsevne, hvorimod den hydrauliske 
ledningsevne for det horisontale filter forventes at blive mindst. 
 
Efter sandfiltrering ledes vandstrømmen gennem et sorptionsfilter bestående 
af kalcit og dolomit i form af knuste østersskaller. Afhængig af de enkelte 
forurenende stoffers egenskaber tilbageholder sorptionsfilteret finpartikulært, 
kolloid og opløst stof. 
 
Som en ikke-integreret del af anlægget er der tilkoblet tre mindre 
demonstrationsfiltre à 2,5 m3, med filtermateriale i form af henholdsvis knuste 
østersskaller, olivin og en blanding af østersskaller og jernoxid-coated olivin i 
en sandwichkonstruktion. Denne del af anlægget har haft til formål at afprøve 
forskellige materialers egnethed som filtermateriale for fjernelse af stoffer i 
afstrømmet regnvand under realistiske betingelser. De nævnte filtermaterialer 
er kun et lille udpluk af mulige valg, jf. eksempelvis Shilton (2005) og 
Westholm (2006). 
 
4.1.2 Centrale anlægstekniske parametre 
 
Nedenstående giver en kort sammenfatning af de centrale hydrauliske og 
anlægstekniske parametre for anlægget i Odense: 
 

 Oplandsareal: 11,4 ha reduceret 

 Volumen af sandfang: 10 m3 

 Permanent vandvolumen i bassin: 2000 m3 (175 m3 ha-1) 

 Magasineringsvolumen: 1300 m3 

 Permanent vandstand (max.): 1,45 m 

 Maksimal vandstand: 2,00 m 

 Maksimal udløbsvandføring: 27 L s-1 (1 L s-1 ha-1) 

 Maksimal antal aflastninger fra bassin: 5 år-1 
 
I tilknytning til disse parametre var de primære anlægstekniske 
designparametre for filtrene følgende: 
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 Vertikalt sandfilter: I alt 4 cirkulære Ø500 lodret stående; samlet 
længde 6,3 m 

 Længde af skråtliggende sandfilter med hældning 1:5: 30 m 

 Horisontalt sandfilter: 100 m2 

 Sandkvalitet: sand, type a kornstørrelsesfordeling anvendelig til 
nedsivningsanlæg (grov sandkvalitet) 

 Sorptionsfilter (dykket): 55 m3 filtermateriale 

 Minimum hydraulisk opholdstid i sorptionsfilteret: 10 minutter 
 
Udløbene fra de tre sandfiltre samles i et bygværk med mulighed for separat 
monitering af delstrømmene. Det samlede udløb fra de tre sandfiltre ledes til 
sorptionsfilteret. 
 
Vedrørende yderligere detaljer for dimensionering af anlægget i Odense 
henvises til PH-Consult (2007a). 
 
Vurdering af funktion og anbefalet dimensionering af sandfiltre og 
sorptionsfiltre integreret i våde regnvandsbassiner behandles under 
henholdsvis Afsnit 6.3 og 6.4. 
 
4.2 Våde regnvandsbassiner med jernberiget bundsediment (anlægget i 
Århus) 
 
4.2.1 Principper for anlæggets opbygning og funktion 
 
Anlægget i Århus er et traditionelt udformet og dimensioneret vådt 
regnvandsbassin, hvor bundsedimentet er blevet beriget med jernoxid. Ved 
anvendelse af denne teknologi forventes det, at finpartikulært stof samt 
opløste og kolloide stoffer vil kunne fjernes fra vandfasen ved adsorption. 
Nedenstående Figur 7 og 8 viser henholdsvis en principskitse af anlæggets 
opbygning og en planskitse. Inden udløb passerer vandet fra bassinet et 
sandfilter. 
 
 

 
 
Figur 7. Principskitse af anlægget i Århus. 
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Figur 8. Planskitse af anlægget i Århus med angivelse af indløb, placering af 
polder samt sandfilter ved udløbet. 
 
Regnvandsbassinet er beliggende på en eng ved østenden af Brabrand Sø.  
En række parcelhuse og etagebyggeri har udsigt ud over anlægget, og flere 
hundrede mennesker passerer anlægget dagligt på Brabrandsstien. 
Beplantningen af anlægget er derfor tilpasset det lokale miljø således at 
anlægget kommer til at fremstå som en ”naturlig” habitat, der falder ind i 
omgivelserne. Brabrand Sø er omgivet af en bred littoralzone, der 
hovedsageligt består af tagrør med indslag af mange forskellige 
sumpplantearter. Desuden findes der i midten af Brabrand sø de såkaldte 
polder, der er særegne for søen og består af tætte bevoksninger af sø-
kogleaks. Beplantningen af bassinanlægget har taget udgangspunkt i disse 
omgivelser, dog har Århus Kommunes Naturforvaltning ønsket at 
bredvegetationen skal etablere sig selv. Sandfilteret er beplantet med tagrør, 
og der er etableret lavvandede områder (polder) i selve bassinet med sø-
kogleaks. I de dybe områder af bassinet er plantet åkander. 
 
4.2.2 Centrale anlægstekniske parametre 
 
Nedenstående giver en kort sammenfatning af de centrale hydrauliske og 
anlægstekniske parametre for anlægget i Århus: 
 

 Oplandsareal: 26 ha reduceret 

 Volumen af sandfang: 9 m3 
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 Permanent vandvolumen i bassin (dimensioneret): 5550* m3 

 Maksimal vandstand: 1,50 m 
 
* Idet vandstanden i bassinet blev øget af hensyn til vandgennemstrømning af 
filteret, blev bassins volumen dermed forøget til ca. 6900 m3 (266 m3 ha-1)  
 
Jerndosering: 
 

 Total doseringsmængde til bassin: 3000 kg blandet jernchlorid og 
jernsulfat i sur opløsning (PIX 118 fra Kemira Water Danmark A/S) 
svarende til totalt 350 kg jern (ca. 60 g jern m-2) 

 
I tilknytning til disse parametre var de primære anlægstekniske 
designparametre for sandfiltrene ved udløbet følgende: 
 

 Vertikalt sandfilter: 2 cirkulære Ø2000 og 1 cirkulær Ø1000 lodret 
stående; total længde: 12,6 m 

 Længde af skråtliggende sandfilter med hældning 1:5: 65 m 

 Horisontalt sandfilter: 400 m2 

 Sandkvalitet: sand, type a kornstørrelsesfordeling anvendelig til 
nedsivningsanlæg (grov sandkvalitet) 

 
Vedrørende yderligere detaljer for dimensionering af anlægget i Århus 
henvises til PH-Consult (2007b). 
 
Vurdering af funktion og anbefalet dimensionering af jernberiget 
bundsediment i våde regnvandsbassiner behandles under Afsnit 6.5. 
 
4.3 Fældning med aluminiumsalte (anlægget i Silkeborg) 
 
4.3.1 Principper for anlæggets opbygning og funktion 
 
Ved tilløbet til bassinet i Silkeborg er der etableret anlæg for flowproportional 
dosering af aluminiumhydroxid i basisk opløsning. Efter blanding med det 
indkommende regnvand dannes der pga. ændrede fysisk-kemiske betingelser 
flokke af aluminiumhydroxid, som efterfølgende kan danne floklignende 
partikler med en række forurenende stoffer. Såvel finpartikulært stof som  
 
 

 
 
Figur 9. Principskitse af anlægget i Silkeborg. 
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Figur 10. Planskitse af anlægget i Silkeborg med angivelse af indløbsbygværk 
og bassinopdeling samt filtrenes placering ved udløbet. 
 
opløste og kolloide stoffer vil derved kunne fjernes ved sedimentation i 
bassinet eller tilbageholdes i sandfilteret. Nedenstående Figur 9 og 10 viser 
henholdsvis en principskitse af anlæggets opbygning og en planskitse. 
 
Anlægget er beliggende i et naturområde og beplantningen er foretaget under 
hensyntagen til anlæggets funktion og drift, og således at anlægget kommer 
til at fremstå som en ”naturlig” habitat der falder ind i omgivelserne. Der er to 
tværgående ”filtersektioner” i anlægget hvor regnvandet ved lav vandføring 
filtreres igennem. Ved høj vandføring, når vandstanden stiger oversvømmes 
filtersektionerne. De tværgående filtersektionerne og sandfiltret er beplantet 
med tagrør, da plantens dybe og tætte rodnet modvirker erosion og er med til 
at opretholde en høj hydraulisk permeabilitet i filteret. På brinkerne mellem 
filtersektionerne er plantet henholdsvis store og robuste sumpplanter 
(dunhammer, sumpskræppe) og sumpplanter med lavere vækst og smukke 
blomster (gul iris, pilblad, kærmysse, pindsvineknop, vejbred skeblad). I det 
sidste bassinafsnit før udløbet er der etableret en bestand af åkander.  
 
4.3.2 Centrale anlægstekniske parametre 
 
Nedenstående giver en kort sammenfatning af de centrale hydrauliske og 
anlægstekniske designparametre for anlægget i Silkeborg: 
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 Oplandsareal: 8,8 ha reduceret 

 Volumen af sandfang: 7 m3 

 Permanent vandvolumen i bassin: 2680 m3 (305 m3 ha-1) 

 Magasineringsvolumen: 3230 m3 

 Permanent vandstand (max.): 1,0 m 

 Maksimal vandstand: 1,8 m 

 Maksimal udløbsvandføring: 20 L s-1 (ca. 2 L s-1 ha-1) 
 
Aluminiumdosering: 
 

 Flowproportional dosering ved indløb til bassin af aluminiumhydroxid i 
basisk opløsning med 155 g Al kg-1 (alumin_10  fra Remondis 
Production GmbH). 

 Doseringen til regnvandet, som passerer indløbsbygværket, er 5 g 
aluminium m-3. 

 
I tilknytning til disse parametre er de primære anlægstekniske parametre for 
sandfiltrene ved udløbet følgende: 
 

 Vertikalt sandfilter: 1 stk. cirkulært Ø2000 lodret stående; total længde: 
6,3 m 

 Længde af skråtliggende sandfilter med hældning 1:5: 30 m 

 Horisontalt sandfilter: 180 m2 

 Sandkvalitet: sand, type a kornstørrelsesfordeling anvendelig til 
nedsivningsanlæg (grov sandkvalitet) 

 
Vedrørende yderligere detaljer for dimensionering af anlægget i Silkeborg 
henvises til PH-Consult (2007c). 
 
Vurdering af funktion og anbefalet dimensionering af våde regnvandsbassiner 
med anlæg til dosering af aluminium behandles under Afsnit 6.6. 
 
 
5. Moniteringsprogrammet og Primære Resultater herfra 
 
Formålet med moniteringsprogrammet for hvert af de tre anlæg har været at 
dokumentere effekten af den valgte videregående renseteknologi, primært 
med sigte på fjernelse af en opløst, kolloid eller finpartikulær fraktion af de 
forurenende stoffer. Der er dermed fokus på den vandkvalitet, som er 
resultatet af såvel anlæggets samlede funktion som den rensning, der er 
resultatet af den valgte teknologi (enhedsoperation eller –proces). Selvom 
moniteringsprogrammet ikke har omfattet selve recipienten for det 
behandlede regnvand, vurderes det, at resultatet af renseprocesserne er en 
central indikator for den potentielle recipientkvalitet. 
 
Selvom det enkelte bassin er dimensioneret efter traditionelle kriterier, er 
hvert af de tre anlæg udformet og dimensioneret i henhold til den valgte 
renseteknologi. Der er derfor en lang række forskelligheder, som tilsvarende 
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betyder, at moniteringsprogrammerne er forskelligt implementerede. Der vil i 
det følgende være fokus på den vandkvalitet, som den enkelte teknologi vil 
kunne resultere i. Hvorledes moniteringen i detaljer er blevet gennemført er 
naturligvis helt central for kvaliteten af de moniterede data, men er i denne 
sammenhæng af underordnet betydning. 
 
I princippet er moniteringen gennemført på to forskellige måder: 
 

 Der er blevet udtaget prøver, som i forbindelse med en efterfølgende 
analyse af stofindholdet vil kunne dokumentere effekten i enten et 
udvalgt rensetrin eller samlet for rensningen i anlægget. 

 Der er gennemført monitering af udvalgte parametre i anlægget 
(bassinet) ved kontinuerlig måling med sensor. 

 
I det følgende vil oversigtsmæssigt anførte resultater for og eksempler på 
rensningen i hvert af de tre anlæg blive anført. Den komplette dataoversigt 
findes i slutdokumentet fra LIFE-TREASURE projektet (Task E, 5th delivery, 
2009). 
 
Det umiddelbare resultat af rensningen, herunder afvigelser i forhold til 
forventede resultater, vil blive anført og kommenteret, hvorimod detaljer 
vedrørende anlæggenes samlede funktion og anbefalinger i relation hertil vil 
blive medtaget i Afsnit 6. 
 
5.1 Stoffjernelse i våde regnvandsbassiner uden anvendelse af 
videregående renseteknologi 
 
Stoffjernelsen i de tre våde regnvandsbassiner er blevet bestemt under 
forhold, hvor denne ikke er påvirket af de implementerede teknologier for 
videregående rensning. I bassinet i Odense er dette sket ved prøvetagning i 
selve bassinet og tilsvarende bestemmelser er gennemført i bassinerne i 
Århus og Silkeborg frem til det tidspunkt, hvor henholdsvis jern- og 
aluminiumdosering har fundet sted, jf. Tabel 6. 
 
De opnåede resultater for rensningen i bassinerne vil blive kort kommenteret. 
Helt generelt er det imidlertid vigtigt at gøre sig klart, at eksempelvis regnens 
variabilitet fra hændelse til hændelse, kvaliteten af det tilførte stof og de 
aktuelle betingelser i bassinerne vil resultere i betydelig variabilitet i 
renseresultatet. Anbefalinger vedrørende dimensionering og udformning af 
selve det våde regnvandsbassin vil ikke blive medtaget i denne vejledning. 
Der henvises i denne forbindelse til metoder og kriterier beskrevet i Hvitved-
Jacobsen et al. (2010). 
 
Med henvisning til Tabel 6 kan det – den forventede variabilitet taget i 
betragtning – helt overordnet konstateres, at de renseresultater, som er 
opnået under forhold svarende til et traditionelt dimensioneret og udformet 
vådt regnvandsbassin, er som forventet, jf. Hvitved-Jacobsen et al. (2010). 
Det er således et gennemgående træk, at rensegrader for stoffer, som typisk 
er knyttet til den partikulære stoffraktion (TSS) som for eksempel bly, krom, 
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PAH og total fosfor, er forholdsvis høje, mens stoffer med en højere andel af 
opløst og kolloid fraktion opnår lavere rensegrader. 
 
Tabel 6. Resultater vedrørende rensning i de tre bassiner uden anvendelse af 
videregående teknologi. Resultaterne er angivet som middelkoncentrationer 
med rensegrader anført i procent, jf. tekst. 
Stof (enhed) Tilløb til 

bassin i 
Odense 

Bassin i 
Odense 
(rensegrad 
i procent) 

Tilløb til 
bassin i 
Århus 

Bassin i 
Århus 
(rensegrad 
i procent) 

Tilløb til 
bassin i 
Silkeborg 

Bassin i 
Silkeborg 
(rensegrad i 
procent) 

TSS 
(mg L

-1
) 

49 18 (65%) 48 6 (88%) 19 3 (82%) 

Bly, Pb 
(µg L

-1
) 

24,2 6,7 (72%) 4,7 0,5 (90%) 3,1 2,2 (29%) 

Cadmium, Cd 
(µg L

-1
) 

0,11 0,06 (47%) 0,08 <0,05 0,07 <0,05 

Krom, Cr 
(µg L

-1
) 

5,6 1,2 (78%) 4,0 0,6 (86%) 1,7 0,5 (69%) 

Kobber, Cu 
(µg L

-1
) 

469 200 (57%) 19 3 (86%) 14 8 (40%) 

Kviksølv, Hg 
(µg L

-1
) 

0,09 0,06 (37%) 0,30 <0,05 0,10 <0,05 

Nikkel, Ni 
(µg L

-1
) 

29 12 (59%) 8 21 (-152%) 10 2 (80%) 

Zink, Zn 
(µg L

-1
) 

450 272 (39%) 208 47 (77%) 125 104 (17%) 

∑PAH 
(µg L

-1
) 

0,45 0,13 (72%) 0,49 0,04 (92%) - 0,05 

Tot. olie/fedt 
(mg L

-1
) 

1,7 0,3 (82%) 1,0 1,1 (-18%) - 0,7 

Total N 
(mg L

-1
) 

3,29 2,22 (32%) 2,11 0,85 (60%) 3,39 2,33 (31%) 

Ortho-P, filt. 
(mg L

-1
) 

0,131 0,046 
(65%) 

0,113 0,014 
(88%) 

0,176 <0,005 

Total P 
(mg L

-1
) 

0,319 0,152 
(52%) 

0,268 0,068 
(74%) 

0,293 0,026 (91%) 

 
 
Som forventet er variabiliteten markant for de opnåede rensegrader fra 
hændelse til hændelse for det enkelte bassin, og som det fremgår af Tabel 6, 
også mellem de tre bassiner. Bassinerne i Odense, Århus og Silkeborg er 
dimensioneret med permanente vandvoluminer på henholdsvis 175, 266 og 
305 m3 ha-1. Bassinet i Odense er dermed dimensioneret med et relativt set 
lille permanent vandvolumen, hvilket for en del af de moniterede stoffer også 
manifesterer sig i en moderat lavere rensegrad end opnået for bassinerne i 
Århus og Silkeborg. 
 
Det kan konstateres, at der forekommer en række anomalier i de opnåede 
rensegrader. Rensegraderne for kobber og zink i bassinet i Odense er lavere 
end forventet, hvilket kan skyldes, at disse stoffer er tilført bassinet i 
forholdsvis høje koncentrationer, men forventeligt især pga. indhold af opløste 
og kolloide fraktioner fra kilder, som ikke er typiske for bidrag til 
regnafstrømningen. Den høje koncentration af nikkel i bassinet i Århus kan 
muligvis være forårsaget af en frigivelse fra jordmineralet. Tilsvarende er der i 
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bassinet i Silkeborg ikke identificeret årsager til en relativ ringe fjernelse af 
såvel bly som zink. 
 
Det er afslutningsvis væsentligt at bemærke, at moniteringen – og dermed 
bestemmelsen af rensegrader – er sket i nyanlagte bassiner. Der vil med 
tiden foregå ændringer i eksempelvis sedimentkvaliteten, herunder biotopen, 
samt i udviklingen af planter, der vil kunne ændre betingelserne for 
stoffjernelsen – og forventeligt resultere i en øget rensegrad. 
 
5.2 Resultatet af rensning ved mekanisk filtrering 
 
I hvert af anlæggene i Odense, Århus og Silkeborg har der været etableret et 
vertikalt filter, et skråtliggende filter samt et horisontalt filter for mekanisk 
filtrering af vandet i bassinerne. Detaljer vedrørende disse i alt 9 filtre er anført 
i Afsnit 4. 
 
Tabel 7. Resultater vedrørende rensning i sandfiltre. For anlæggene i Århus 
og Silkeborg er data kun medtaget frem til det tidspunkt hvor henholdsvis jern- 
og aluminiumdosering er sket. Resultaterne er angivet som 
middelkoncentrationer med rensegrader anført i procent. 
Stof (enhed) Bassin i 

Odense 
Efter filter i 
Odense 
(rensegrad 
i procent) 

Bassin i 
Århus 

Efter filter i 
Århus 
(rensegrad 
i procent) 

Bassin i 
Silkeborg 

Efter filter i 
Silkeborg 
(rensegrad i 
procent) 

TSS 
(mg L

-1
) 

18 14 (18%) 6 6 (-6%) 3 3 (18%) 

Jern, Fe 
(mg L

-1
) 

      

Bly, Pb 
(µg L

-1
) 

6,7 0,4 (94%) 0,5 0,3 (39%) 2,2 0,6 (72%) 

Cadmium, Cd 
(µg L

-1
) 

0,06 0,05 (16%) <0,05 <0,05 0,05 <0,05 

Krom, Cr 
(µg L

-1
) 

1,2 <0,5 0,6 <0,5 0,5 1,1 (-112%) 

Kobber, Cu 
(µg L

-1
) 

200 25 (87%) 3 2 (33%) 8 5 (38%) 

Kviksølv, Hg 
(µg L

-1
) 

0,06 0,06 (-3%) <0,05 0,10 <0,05 <0,05 

Nikkel, Ni 
(µg L

-1
) 

12 6 (53%) 21 10 (53%) 2 81 (-4009%) 

Zink, Zn 
(µg L

-1
) 

272 28 (90%) 47 20 (57%) 104 20 (81%) 

∑PAH 
(µg L

-1
) 

0,13 0,01 (89%) 0,04 0,01 (64%) 0,05 <0,01 

Tot. olie/fedt 
(mg L

-1
) 

0,3 0,2 (48%) 1,1 0,2 (84%) 0,7 0,2 (77%) 

Total N 
(mg L

-1
) 

2,22 1,30 (41%) 0,85 0,65 (23%) 2,33 0,58 (75%) 

Ortho-P, filt. 
(mg L

-1
) 

0,046 0,038 
(18%) 

0,014 0,019 
(-41%) 

<0,005 <0,005 

Total P 
(mg L

-1
) 

0,152 0,175 
(-15%) 

0,068 0,171 
(-150%) 

0,026 0,019 (28%) 

 
I forbindelse med sandfiltrenes funktion har der været fokuseret på følgende 
to centrale forhold: 
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 Reduktionen i koncentrationen af forurenende stoffer fra det niveau, 
der forekommer i selve bassinet. Denne reduktion må forventes at ske 
ved delvis tilbageholdelse af finpartikulære, kolloide og opløste 
fraktioner, som ikke fjernes i selve bassinet. 

 Den hydrauliske kapacitet af filtrene, som vil kunne reduceres pga. 
tilklogning. 

 
Førstnævnte forhold, rensningsevnen, i sandfiltrene fremgår af Tabel 7. 
 
Vedrørende anvendelse af sandfiltre i våde regnvandsbassiner som 
rensningsforanstaltning skal der til de anførte resultater i Tabel 7 knyttes 
følgende bemærkninger: 
 

 Der har generelt vist sig at være en væsentlig reduktion i 
koncentrationen af især PAH, total olie/fedt, total N og en række 
tungmetaller, eksempelvis bly, kobber og zink. Rensegraden for 
tungmetaller som eksempelvis cadmium og kviksølv er generelt 
ukendt, da koncentrationsniveauet befinder sig tæt på eller under 
detektionsgrænsen. Specifikt bemærkes, at den høje 
kobberkoncentration i bassinet i Odense markant reduceres. 

 Det kan konstateres, at partikulært stof målt som TSS ikke i væsentlig 
grad påvirkes ved en sandfiltrering. Hertil bemærkes, at selvom en 
finpartikulær og kolloid fraktion bliver fjernet i et sandfilter, vil det 
vægtmæssigt ikke være af stor betydning. En fjernelse af disse 
fraktioner vil derfor ikke få en markant indflydelse på størrelsesordenen 
af TSS. TSS er med andre ord ikke en følsom parameter for vurdering 
af ændringer i den finpartikulære stoffraktion. 

 I en række tilfælde kan der konstateres en stigning i koncentrationerne 
ved passage af sandfiltrene. Dette er især tydeligt for nikkel i Silkeborg, 
men også for total P i Odense og Århus. Endvidere er der markant 
stigning i koncentrationen af jern i Odense og Århus. Det vurderes, at 
årsagen til frigivelsen af stof skal findes i den anvendte sandkvalitet og 
det forhold, at filteret samtidigt har været dykket, og ikke periodevist 
har været drænet. Bestemmelse af frigivelsen er bl.a. baseret på 
intensive målinger i Århus. Over tid må det forventes, at stoffrigivelse 
fra et sandfilter gradvist vil blive reduceret. 

 
Med hensyn til sandfiltrenes hydrauliske kapacitet var det forventet, at 
fjernelse af partikulært stof i et regnvandsbassin ville reducere tilklogning af 
sandfiltrene. Endvidere var det forventet, at den hydrauliske kapacitet ville 
være stigende i rækkefølgen horisontalt filter – skråtliggende filter – vertikalt 
filter. Erfaringerne fra LIFE-TREASURE projektet har i denne forbindelse 
været: 
 

 Der forekommer en væsentlig tilklogning af sandfiltrene, og det 
vurderes, at denne tilklogning forekommer i et millimeter tyndt lag på 
overfladen af sandfilteret. Konsekvensen heraf bliver arealkrævende 
filtre. Et realistisk bud på en hydraulisk ledningsevne ved 
dimensionering af et sandfilter bliver muligvis så lav som ca. 0,3 m d-1 
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(1,2-1,3 cm h-1). Dette giver eksempelvis et arealkrav på ca. 285 m2 
filter pr. reduceret ha opland for at opnå en udløbsvandføring fra 
bassinet på 1 L s-1 ha-1. Denne problemstilling vil blive yderligere 
behandlet i Afsnit 6.3. 

 Der er ikke i LIFE-TREASURE projektet set forskelle på de hydrauliske 
egenskaber for de tre anlagte filtertyper. Derimod er det erfaringen, at 
et filter periodevis bør henligge afdrænet for at undgå unødig 
tilklogning af udfældet Fe(III) (okker) forårsaget af opløsning af jern 
(Fe2+) under anaerobe forhold i filteret. Et vandret anlagt filter med en 
overflade i niveau med vandstanden svarende til det permanente 
vandvolumens vandspejl bør således anbefales. Det udlagte sandlag 
(over sorptionsfilteret) kan være forholdsvis tyndt. 

 For vandret anlagte sandfiltre er det i projektet vist, at 
udløbsvandføringen er proportional med vandtrykket. 

 
De dimensioneringsmæssige anbefalinger vedrørende sandfilter i våde 
regnvandsbassiner vil blive behandlet i Afsnit 6.3.2. 
 
5.3 Resultatet af rensning med sorptionsfiltre (anlægget i Odense) 
 
Som angivet i Afsnit 4.1 består det 55 m3 store sorptionsfilter af kalcit og 
dolomit i form af knuste østersskaller. Tilløbet til sorptionsfilteret har passeret 
sandfilteret og indholdet af partikulært materiale stammende fra selve 
regnafstrømningen er dermed væsentligt reduceret. Anaerobe forhold i 
sandfilteret har imidlertid medført, at dettes jernindhold opløses for 
efterfølgende at blive udfældet som okker på overfladen af sorptionsfilteret, jf. 
Afsnit 5.2, hvorved der også i dette filter foregår tilklogning. 
 
Resultater vedrørende sorptionsfilterets tilbageholdelse af stof fremgår af 
Tabel 8. 
 
Tabel 8. Middelkoncentrationer og rensegrader for sorptionsfilteret. 
Stof (enhed) Koncentration efter 

sandfilter 
Koncentration efter 
sorptionsfilter 
(rensegrad i procent) 

TSS (mg L
-1

) 14 4 (72%) 

Bly, Pb (µg L
-1

) 0,4 0,6 (-42%) 

Cadmium, Cd (µg L
-1

) 0,05 <0,05 

Krom, Cr (µg L
-1

) <0,5 0,5 

Kobber, Cu (µg L
-1

) 25 4 (83%) 

Kviksølv, Hg (µg L
-1

) 0,06 <0,05 

Nikkel, Ni (µg L
-1

) 6 5 (7%) 

Zink, Zn (µg L
-1

) 28 4 (85%) 

∑PAH (µg L
-1

) 0,01 0,01 (-3%) 

Tot. olie/fedt (mg L
-1

) 0,2 0,1 (21%) 

Total N (mg L
-1

) 1,30 1,08 (17%) 

Ortho-P, filt. (mg L
-1

) 0,038 0,006 (84%) 

Total P (mg L
-1

) 0,175 0,025 (86%) 

 
Det kan konstateres, at koncentrationerne af tungmetaller og PAH efter 
passage af sorptionsfilteret generelt ligger på lave niveauer. I de tilfælde, hvor 
tilløbskoncentrationerne var relativt høje (kobber og zink) er der sket en 
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væsentlig stoffjernelse i filteret. TSS koncentrationen er endvidere væsentlig 
reduceret, hvilket lader formode, at finpartikulære fraktioner er blevet 
tilbageholdt. Toksicitetstest har vist, at den akutte toksicitet er blevet 
reduceret, hvilket forventeligt er sket ved tilbageholdelse af opløste 
stoffraktioner (Wium-Andersen et al., in press). Sammenfattende kan det 
således konkluderes, at sorptionsfilteret har vist sig effektiv for fjernelse af 
miljøfremmede stoffer. 
 
Hvad angår næringssalte har sorptionsfilteret i væsentlig grad kunnet fjerne 
fosfor, hvorimod kvælstof kun i mindre grad bliver tilbageholdt. 
 
Vedrørende dimensioneringsmæssige forhold for et sorptionsfilter henvises til 
Afsnit 6.4. 
 
5.4 Resultatet af rensning ved anvendelse af jernberiget bundsediment 
(anlægget i Århus) 
 
En oversigt over de dimensioneringsmæssige og anlægstekniske  forhold for 
bassinet i Århus med jernberiget bundsediment fremgår af Afsnit 4.2. 
Jerndoseringen blev udført primo april 2009. 
 
I forhold til de opnåede renseresultater for bassinet før jerndoseringen blev 
gennemført, og som det fremgår af Tabel 6, har moniteringen udført derefter 
ikke generelt vist, at renseeffekten er blevet øget. Det må derfor konkluderes, 
at koncentrationsniveauerne af de forurenende stoffer i bassinet ikke i 
mærkbar grad er blevet påvirket af det forøgede jernindhold i sedimentet. I et 
enkelt tilfælde, nemlig for nikkel, er der i forhold til den i forvejen forøgede 
koncentration i bassinet sammenlignet med indløbskoncentrationen, sket 
yderligere forøgelse, jf. Afsnit 5.1. 
 
Data vedrørende koncentrationsniveauerne efter sandfiltrering før 
jerndosering fandt sted fremgår af Tabel 7. Der er ikke målt ændringer i 
koncentrationsniveauerne ved sandfiltrering efter etablering af det 
jernberigede sedimentlag. Det må således konkluderes, at indholdet af 
opløste og kolloide stoffraktioner grundlæggende er uændrede. 
 
Der er i bassinet i Århus gennem forårs- og sommerperioden 2009 registreret 
lave koncentrationer af klorofyl, vandet har været klart, og længerevarende 
opblomstring af svævende alger forekommer ikke, jf. Figur 11 samt 
kommentarer i Afsnit 5.5. 
 
Generelt må det konstateres, at der – bortset fra påvirkning af algebiomassen 
– ikke er dokumenteret en forbedring af vandkvaliteten i form af reducerede 
koncentrationsniveauer for forurenende stoffer ved etablering af et vådt 
regnvandsbassin med jernberiget bundsediment. 
 
5.5 Resultatet af fældning med aluminiumsalte (anlægget i Silkeborg) 
 
En oversigt over de dimensioneringsmæssige og anlægstekniske  forhold for 
bassinet i Silkeborg, herunder forhold vedrørende dosering af aluminium, 
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fremgår af Afsnit 4.3. Doseringen med aluminium blev igangsat ultimo april 
2009. 
 
Som det er tilfældet for anlægget i Århus, er der ikke ved dosering af 
aluminium i tilløbet til bassinet i Silkeborg opnået forbedret vandkvalitet – 
hverken i selve bassinet eller efter sandfiltrering – i forhold til forholdene før 
doseringen blev iværksat, jf. Tabel 6 og 7. Det må således konstateres, at 
opløste og kolloide stoffraktioner ikke markant er blevet påvirket af 
aluminiumdoseringen. 
 
Som det var tilfældet for anlægget i Århus, jf. Afsnit 5.4, er der i bassinet i 
Silkeborg konstateret lave koncentrationer af klorofyl og et klart vandvolumen 
med meget lavt indhold af svævende alger, jf. Figur 11. I bassinerne i såvel 
Århus som Silkeborg har dosering med henholdsvis jern og aluminium – ved 
fældning og/eller adsorption – reduceret koncentrationerne af reaktivt fosfor 
(opløst fosfor) til et niveau, hvor algevæksten bliver begrænset. 
Sammenlignes koncentrationsniveauerne for klorofyl i de to anlæg, må det 
vurderes, at kontinuert dosering med aluminium giver en noget større effekt 
end engangsdosering med jern. 
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Figur 11. Målte koncentrationer af klorofyl i bassinerne i Odense, Århus og 
Silkeborg i perioden september 2008 – oktober 2009, jf. Afsnit 5.4. 
 
Generelt set må det således konstateres, at der – bortset fra påvirkning af 
algebiomassen – ikke er sket en mærkbar forbedring af vandkvaliteten ved 
aluminiumdosering i indløbet til regnvandsbassinet i Silkeborg. 
 
Med hensyn til vurderingen af den enkelte teknologis virkning på 
renseeffekten er det væsentligt at bemærke, at en sammenligning af 
forholdene på tværs af bassinerne i princippet ikke er mulig. Betydningen af 
de mange indbyrdes forskelligheder lader sig ikke identificere i detaljer. 
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Eksempelvis er koncentrationerne af de forurenende stoffer i tilløbet til 
bassinet – og i selve bassinet – i Silkeborg generelt lave, og det er dermed 
ikke muligt at vurdere hvilken effekt aluminiumdosering ville have haft, såfremt 
niveauerne eksempelvis havde været som i Odense. 
 
6. Anbefalinger vedrørende Anlæg for Videregående Rensning af 
Afstrømmet Regnvand 
 
Dette afsnit vedrører i forholdsvis kortfattet form en række overordnede 
anbefalinger og metoder, som LIFE-TREASURE projektet resulterede i. I 
denne forbindelse er det helt centralt at forstå, at den samlede varighed af 
moniteringsprogrammet kun er ca. 1,5 år og at de moniterede anlæg alle har 
været nyanlagte. Den tidsmæssige udvikling, som vitterlig vil finde sted i 
systemerne er således uden for projektets rækkevidde at kunne vurdere. De 
anførte forhold må nødvendigvis ses i lyset heraf, men trods dette opfattes 
projektets resultater som et solidt grundlag for videre udvikling og forbedring 
af de relativt ”lavteknologiske” anlæg for videregående rensning af 
afstrømmet regnvand. 
 
Afhængig af den aktuelle relevans vil følgende forhold i særlig grad blive 
behandlet: 
 

 Fordele, mangler og vanskeligheder ved de afprøvede metoder. 

 Anbefalinger, herunder både udformning og dimensionering. 
 
Der er i løbet af projektet opnået erfaring, som betyder, at visse metoder eller 
typer af anlæg ikke kan anbefales i forbindelse med videregående rensning af 
afstrømmet regnvand. Sådanne forhold vil blive kommenteret. 
 
6.1 Det våde regnvandsbassin 
 
Formålet med LIFE-TREASURE projektet har som nævnt været at 
demonstrere videregående renseteknologier i fuld skala i forbindelse med 
våde regnvandsbassiner. Selvom det våde regnvandsbassin anlægs- og 
renseteknisk har været udgangspunktet for samtlige demonstrerede 
teknologier, vil det i denne sammenhæng ikke blive indgående behandlet. 
Med hensyn til udformning og dimensionering henvises i denne forbindelse til 
eksempelvis FHWA (1996), Hvitved-Jacobsen et al. (2010) og Statens 
vegvesen (in press). 
 
De centrale anlægstekniske parametre for hvert af anlæggene er anført i 
Afsnit 5. Det bemærkes i denne forbindelse, at størrelsen af det permanente 
vandvolumen i dimensioneringsmæssig sammenhæng er bestemmende for 
rensegraden, hvorimod magasineringsvoluminet er bestemt ud fra en 
vurdering af den aktuelt acceptable hydrauliske belastning af den nedstrøms 
liggende recipient. Krav til et nødvendigt areal er – som tilfældet er for mange 
”lavteknologiske” renseløsninger – væsentligt for våde regnvandsbassiner. I 
de aktuelle tilfælde har dette forhold i flere tilfælde været af betydning for 
såvel udformning som dimensionering af anlæggene. 
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Som anført i Afsnit 5.1 er bassinerne i Odense, Århus og Silkeborg 
dimensioneret med permanente vandvoluminer på henholdsvis 175, 266 og 
305 m3 ha-1. Under danske forhold vil et tilstræbt permanent vandvolumen på 
200-250 m3 ha-1 være et fornuftigt valg for opnåelse af en stabil og 
”semioptimal” rensning. I samtlige tre tilfælde har rensningen i det våde 
regnvandsbassin set i forhold til anlæggets dimensionering været som 
forventet, jf. Afsnit 5.1. 
 
Et særligt forhold knytter sig til konstruktionen af bassinet i Silkeborg, nemlig 
det forhold, at det ud over at være volumenmæssigt forholdsvis stort også 
blev opbygget med tre separat fungerende og i serie forbundne delbassiner 
(compartments). Gennemførte målinger af klorofylkoncentrationen i de tre 
delbassiner antyder, at vandkvaliteten i det nedstrøms liggende bassin er 
bedst. Selvom en generel anbefaling vedrørende bassinudformningen ikke 
kan gives på den aktuelle baggrund, understøtter resultaterne imidlertid det 
forventede, nemlig at et anlæg med ”plug flow” i rensningsmæssig henseende 
er et fornuftigt valg. 
 
6.2 Beplantning 
 
Rodfæstede vand- og sumpplanter er ofte integreret i designet af våde 
regnvandsbassiner. I tilfælde, hvor planter ikke har været tænkt ind i 
designfasen, vil de alligevel typisk kolonisere bassinernes lavvandede 
områder. De rodfæstede vand- og sumpplanter inddeles i undervandsplanter, 
der vokser under vandoverfladen, flydebladsplanter, hvor bladene flyder på 
vandoverfladen, og rørsumpsplanter, hvor bladene er i luften over 
vandoverfladen. Planterne bidrager til en forbedret rensning af regnvandet, 
idet de er i stand til at optage opløste forureningsstoffer, og adsorbere 
finpartikulære forureningsstoffer til deres overflade i vandet. En tæt 
bevoksning af planter på anlæggets brinker er desuden med til at forhindre 
erosion, og i sandfiltre er væksten af tagrør med til at modvirke tilklogning.  
 
Planterne i et regnvandsbassin er afgørende for at få regnvandsbassinerne til 
at fremstå som et semi-naturligt vådområde med en bredzone domineret af 
rørsump og et åbent vandspejl længere fra land. Efter at et bassinanlæg er 
etableret vil der ske en spontan indvandring af planter i anlæggets bredzone. 
Oftest vil opportunistiske arter som dunhammer, der har let ved at spredes via 
luftbårne frø, indfinde sig ret hurtigt og blive dominerende i bredvegetationen. 
Men også andre arter vil indfinde sig, især fra frøpuljen i det udlagte vækstlag 
og via frø fra naturlige bestande i nærheden af anlægget. Ved spontan 
indvandring vil antallet af forskellige arter imidlertid oftest være lav, og 
bredzonen vil ofte efter kort tid blive totalt domineret af en enkelt art, f.eks. 
dunhammer. 
 
Ønsker man et anlæg med en større biodiversitet og en større rekreativ værdi, 
er det nødvendigt at tilplante anlæggene med de planter, man ønsker i 
anlægget. Det kan især være ønskeligt at etablere planter med en lav 
vækstform samt planter, der på grund af deres habitus og blomsterstand vil få 
anlægget til at fremstå med en varieret og æstetisk bevoksning. Ved 
afløbsbygværker og lignende kan man med fordel plante høje, robuste 
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Tabel 9. Liste over danske vand- og sumpplanter der kan udplantes i 
bassinanlæg (listen er ikke komplet). 
Sumpplanter  
 Tagrør Phragmites australis 
 Rørgræs Phalaris arundinaceae 
 Gul Iris Iris pseudacorus  
 Smalbladet Dunhammer Typha angustifolia 
 Bredbladet Dunhammer Typha latifolia  
 Blågrøn Kogleaks Scirpus tabernaemontani 
 Sø-Kogleaks Scirpus lacustris 
 Grenet Pindsvineknop Sparganium erectum 
 Enkelt Pindsvineknop Sparganium emersum 
 Høj Sødgræs Glyceria maxima 
 Manna-sødgræs Glyceria fluitans 
 Dusk-fredløs Lysimachia thyrsiflora 
 Næb-star Carex rostrata 
 Almindelig sumpstrå Eleocharis palustris  
 Lyse-siv Juncus effusus 
 Knop-siv Juncus conglomeratus 

 
Eng-kabbelele 
Vand-skræppe 

Caltha palustris 
Rumex hydrolapathum 

 Sump-skræppe Rumex palustris 
 Kærmysse Calla palustris 
 Bukkeblad Menyanthes trifoliata 
 Vandspir Hippuris vulgaris 
 Vejbred-skeblad Alisma plantago-aquatica 
 Brudelys Butomus umbellatus 

 
Langbladet Ranunkel 
Almindelig Pilblad 

Ranumculus lingua 
Sagittaria sagittifolia 

 Bredbladet Mærke Sium latifolium 
 Dynd-padderok Equisetum fluviatile 
 Vand-mynte Mentha aquatica 
   
Flydeplanter  
 Vand-pileurt Polygonum amphibium 
 Frøbid Hydrocharis morsus-ranae 
 Søblad Nymphoides peltata 
 Vandnavle Hydrocotyle vulgaris 
 Hvid Åkande Nymphaea alba 
 Gul Åkande Nupha lutea 
 Krebseklo Stratiotes alaoides 
   
Undervandsplanter  
 Hornblad Ceratophyllum sp. 
 Vandranunkel Batrachium sp. 
 Tusindblad Myriophyllum sp 
 Blærerod Utricularia sp. 
 Vandaks Potamogeton sp 
 Vandstjerne Callitriche sp. 
 Vandarve Montia sp. 
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planter, således at disse strukturer kamufleres. I dybe dele af anlægget kan 
plantes åkander. I princippet kan alle planter der er naturligt hjemmehørende i 
den danske flora anvendes, men mange arter er ikke umiddelbart kommercielt 
tilgængelige. Plantning af indførte eller indslæbte arter bør dog undgås. 
Planterne etableres bedst ved at anvende pottede planter, der udplantes i en 
tæthed af 2-4 stk. per kvadratmeter, afhængig af planteart. Under normale 
forhold vil planterne udvikle tætte bestande i løbet af en vækstsæson, men 
det vil være nødvendigt at regulere planternes udbredelse, f.eks. ved en årlig 
beskæring, såfremt man ønsker at opretholde deres indbyrdes udbredelse i 
bassinet. Store og robuste arter som tagrør og dunhammer breder sig ved 
udløbere og vil, såfremt de ikke reguleres, i løbet af få år blive altdominerende 
i anlæggene.     
 
6.3 Udformning og dimensionering af sandfiltre 
 
Filtrering er en væsentlig enhedsoperation i forbindelse med videregående 
rensning af afstrømmet regnvand. Den mekaniske filtrering, dvs. anvendelse 
af sandfiltre, er nødvendig før rensning i sorptionsfiltre og typisk også ønskelig 
før udledning af det rensede vand til en nedstrøms liggende recipient. 
Tilklogning af filtre er et velkendt problem i enhver renseproces. I forbindelse 
med en videregående rensning af afstrømmet regnvand, hvor anvendelse af 
returskylning af praktiske og driftsøkonomiske årsager generelt må anses for 
udelukket, bliver opretholdelse af den hydrauliske filterkapacitet gennem 
filterets levetid helt central. Udformning og dimensionering af sandfiltre i våde 
bassiner, primært med henblik på at minimere problemer vedrørende 
tilklogning, har vist sig at være helt centrale problemstillinger at tage i 
betragtning. 
 
6.3.1 Stoffjernelse i sandfiltre 
 
Sandfiltrene i de tre anlæg har alle været anlagt ved udløbet fra bassinet. 
Som følge heraf har det våde regnvandsbassin fungeret som en forrensning 
af regnvandet før dette passerer filteret. Stoffjernelsen i filtrene skal derfor 
vurderes i forhold til det faktum, at der allerede i bassinet – primært pga. 
sedimentation – er sket en reduktion i (den partikulære del af) 
stofkoncentrationerne i forhold til det afstrømmede regnvand fra oplandet. 
 
Med henvisning til Tabel 7 kan det generelt konkluderes, at sandfiltre med 
hensyn til stoffjernelse effektivt kan reducere koncentrationen af forurenende 
stoffer, primært (fin)partikulært stof, men forventeligt også i nogen grad 
kolloide og opløste stoffraktioner. Det kan i visse tilfælde konstateres, at 
sandfiltrene frigiver stof, eksempelvis nikkel ved anlægget i Silkeborg, hvilket 
tilskrives sandkvaliteten. Det må forventes, at lignende fænomener for andre 
stoffer vil kunne forekomme, eksempelvis som det ses for fosfor i anlæggene i 
Odense og Århus, men over tid vil en udvaskning forventeligt blive reduceret 
markant. 
 
Frigivelse af et jern- og manganindhold i sandet er et særligt problem, som 
har fundet sted i demonstrationsanlæggene. Det må derfor sikres, at filtrene 



 37 

ikke henligger konstant vandfyldte med risiko for delvis permanente anaerobe 
forhold, der kan medføre opløsning af disse stoffer, men periodevis under 
tørvejr vil være afdrænede og dermed aerobe. Det må derfor anbefales, at 
bassin og filtre hydraulisk set bliver adskilte, og at overfladen af sandfilteret er 
i niveau med det permanente vandspejlsniveau i bassinet. Derved sikres 
bedst muligt, at opløsning af jernpuljen i sandfilteret undertrykkes, hvorved 
den dermed skabte risiko for genudfældning som okker og tilklogning på 
overfladen af et eventuelt underliggende sorptionsfilter bliver minimeret. 
 
6.3.2 Dimensionering af sandfiltre i våde regnvandsbassiner 
 
Der kritiske fænomen i forbindelse med sandfiltre er risiko for tilklogning, 
hvilket er konstateret i samtlige tre anlæg og for samtlige tre typer af 
konstruktioner: vertikale, skråtliggende og horisontale. På baggrund af 
projektets resultater må det ved fremtidig dimensionering af sandfiltre i udløb 
fra våde regnvandsbassiner anbefales – ud over at følge de i Afsnit 6.3.1 
anførte rekommandationer – ikke at benytte en hydraulisk ledningsevne, der 
er større end ca. 0,3 m d-1 (1,2-1,3 cm h-1), jf. Afsnit 5.2. Denne værdi er 
væsentlig lavere end den, der blev benyttet ved dimensionering af filtrene i de 
tre anlæg. Som angivet i Afsnit 5.2 giver en hydraulisk ledningsevne på 0,3 m 
d-1 eksempelvis ved en udløbsvandføring fra bassinet på 1 L s-1 ha-1 et 
arealkrav på ca. 285 m2 filter pr. reduceret ha opland. De anførte værdier 
bygger på de umiddelbare resultater fra projektet. Ved dette valg er der ikke 
taget højde for den mulige positive betydning, som beplantningen med tagrør 
med tiden vil kunne få i form af et veludviklet rodnet. 
 
Ovenstående simple tilgangsvinkel til bestemmelse af et sandfilters størrelse 
kan uddybes. Teoretisk set forekommer modstanden mod vandtransporten i 
det millimetertynde klogningslag, som dannes på overfladen af sandfilteret. 
Under sådanne forhold og for horisontalt konstruerede filtre kan 
vandtransporten gennem filteret beskrives ved følgende simple version af 
Darcy’s lov for transport i porøse medier (Rauch and Stegner, 1994): 
 

Qklog = Lklog A ∆h        (1) 
 
hvor: 
 
 Qklog = flow gennem klogningslaget og dermed filteret (m3 s-1) 

Lklog = Klogningslagets  lækagefaktor (s-1) 
A = Overfladearealet af filteret (m2) 
∆h = vandtrykket over filteret (m) 

 
Baseret på projektets resultater (den anførte hydrauliske ledningsevne på 0,3 
m d-1), kan lækagefaktoren bestemmes til: 
 
 Lklog = 3,5 10-5 s-1 
 
Det fremgår af ligning 1, at vandtransporten gennem klogningslaget 
(sandfilteret) er proportional med vandtrykket (vanddybden) over filteret. 
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Korrektheden af dette udsagn er eftervist ved analyse af de horisontale 
sandfiltres hydrauliske egenskaber. 
 
Beregninger med det formål at analysere vandtransporten gennem et 
sandfilter – og dermed iterativt bestemme en ønsket størrelse (overfladeareal) 
af et filter med et klogningslag – kan tage udgangspunkt i de nævnte forhold. 
En sådan beregning med varierende vandtryk kan eksempelvis udføres med 
start i en historisk regnserie eller udvalgte dimensionsgivende regnhændelser, 
der routes ind i bassinet, og som i udgangspunktet vil resultere i et en 
maksimal vanddybde over filteret ved afstrømningshændelsens slutning. 
Transporten gennem filteret og dermed tømning af bassinet vil afhængig af 
vanddybden gennem tømningsforløbet kunne simuleres og tømningstiden 
bestemmes. 
 
6.4 Rensning af afstrømmet regnvand med sorptionsfiltre 
 
Med henvisning til Afsnit 5.3, herunder Tabel 8, kan det konstateres, at 
sorptionsfiltre med foranliggende sandfiltre særdeles effektivt reducerer 
koncentrationsniveauerne for de forurenende stoffer i afstrømmet regnvand 
fra våde regnvandsbassiner. Især bemærkes, at selv høje niveauer reduceres 
mærkbart og at toksiciteten af miljøfremmede stoffer ligeledes reduceres ved 
tilbageholdelse af opløste og kolloide stoffraktioner. Det kan således 
konkluderes, at selv højt fastsatte vandkvalitetskriterier for ferskvand kan 
overholdes ved en sådan løsning. 
 
Demonstrationsprojektet (anlægget i Odense) er blevet opbygget med et 
relativt billigt sorptionsmedie (kalcit/dolomit). Andre og mere effektive, men 
meget ofte også dyrere, typer af sorptionsmedier, eksempelvis olivin og 
zeolitter, kan vælges. Vedrørende sorptionsegenskaber for en række udvalgte 
materialer henvises til Westholm (2006). 
 
Sorptionsfilteret i anlægget i Odense blev etableret i februar 2008 og dets 
funktion er således kun moniteret over en periode på ca. 1,5 år. Kapaciteten 
af sorptionsfilteret samt detaljerede forhold vedrørende procesraten for 
sorptionen i filteret dvs. bestemmelse af nødvendig opholdstid (kontakttid) af 
vandmediet i filteret, samt sorptionsforholdene ved relativt lave 
koncentrationer af de forurenende stoffer, har således ikke i detaljer kunnet 
indgå i moniteringsprogrammet. Resultaterne fra moniteringsprogrammet, jf. 
Tabel 8, viser imidlertid klart, at filteret generelt set er blevet dimensioneret til 
effektivt at tilbageholde stoffer i regnvand ved de forholdsvis lave 
koncentrationsniveauer, som forekommer efter sandfilteret. Baseret på de 
givne oplysninger samt gennemførte målinger, jf. Afsnit 3,2,1 og Tabel 8, 
tilføres sorptionsfilteret maksimalt 13 kg P pr. år forudsat at hele 
vandmængden ledes gennem filteret. Vurderes det, at filtermediets kapacitet 
for fosfor under de givne forhold er 1 kg P m-3, jf. Westholm (2006), bliver der i 
det aktuelle tilfælde på årsbasis behov for maksimalt 13 m3 filtermateriale. 
Under denne meget grove antagelse er der fortsat en resterende kapacitet til 
stede i det anlagte 55 m3 store filter ved forsøgsperiodens afslutning. 
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Det primære problem i forbindelse med anlæg af sorptionsfiltre er som nævnt 
den risiko for tilklogning af det foran liggende sandfilter, som vitterlig finder 
sted samt tilsvarende risiko for okkerudfældning på sorptionsfilterets 
overflade. Sandfilteret er nødvendigt, idet det kan beskytte sorptionsfilteret 
mod tilklogning. En vis tilklogning af sandfilteret kan ikke undgås, og 
problemet må som nævnt i Afsnit 5.2 og 6.3  løses ved at dimensionere 
sandfilteret med et forholdsvis stort overfladeareal. I forbindelse med 
demonstrationsprojektet var sandfilter og sorptionsfilter fysisk adskilte af 
hensyn til monitering mellem de to filtre. I en teknologisk udformet løsning vil 
sandfilter og sorptionsfilter blive udlagt i en sandwichkonstruktion med 
sorptionsfilteret placeret nederst over et forholdsvis tyndt lag af sand. 
Opblanding af sorptionsmediet i sandet er en mulighed, som dog af 
arbejdsmæssige årsager ikke anbefales. 
 
I det følgende gives i form af et eksempel en overslagsmæssig beregning af 
et sorptionsfilters størrelse. 
 

EKSEMPEL 
Dimensionering af et sorptionsfilter i et vådt regnvandsbassin til 
fjernelse af fosfor 
 
Dimensioneringen af et sorptionsfilter til fjernelse af fosfor tager sit 
udgangspunkt i følgende forhold: 
 

1. Koncentrationen af total P er efter et sandfilter blevet nedbragt til 
0,1 gP m-3 (mg/L) 

2. Mængden af afstrømmet regnvand fra oplandet er 6000 m3 ha-1 
år-1 

3. Kapaciteten af sorptionsmediet (kalcit/dolomit) er 1 gP kg-1 
4. Massefylden af sorptionsmediet (som porøs masse) er 1500 kg 

m-3 
5. Sorptionsfilteret ønskes dimensioneret med en effektiv levetid 

på 100 år 
6. Sandfilteret er udlagt med et overfladeareal på 285 m2 ha-1, jf. 

Afsnit 5.2 
 
Under de anførte betingelser skal der fjernes op til 600 gP ha-1 år-1. 
Med den forventede kapacitet af sorptionsmediet svarer dette til et 
kapacitetsforbrug af filteret på 600 kg ha-1 år-1. Over en 100-årig 
periode bliver det et forbrug på 60.000 kg filter. Såfremt denne 
mængde fordeles over hele sandfilteret, bliver den arealspecifikke 
materialemængde 210 kg m-2, som med dettes massefylde svarer til et 
lag på 14 cm fordelt over hele sandfilteret. 

 
Eksemplet viser, at et effektivt sorptionsfilter med en betragtelig levetid 
forholdsvis simpelt vil kunne etableres. Eksemplet vedrører fosfor, men 
tilsvarende beregninger vil kunne gennemføres for andre stoffer, eksempelvis 
tungmetaller, jf. Tabel 8. Benyttes materialer med større sorptionsevne, f.eks. 
olivin og zeolit, fås tilsvarende mindre materialeforbrug af sorptionsmediet. 
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6.5 Rensning af afstrømmet regnvand i våde regnvandsbassiner med 
jernberiget bundsediment 
 
De tekniske forhold for anlægget i Århus, herunder mængde af udbragt 
jernsalt mv. fremgår af Afsnit 4.2. Endvidere er forhold vedrørende den målte 
stofreduktion behandlet i Afsnit 5.4. 
 
Som nævnt tidligere har effekten af at berige bundsedimentet i et vådt 
regnvandsbassin med jernsalte ikke kunnet identificeres på stoffjernelsen. 
Moniteringsperioden har været forholdsvis kortvarig og er gennemført 
umiddelbart efter at jernsaltet er blevet udbragt. Desuden er 
regnvandsbassinet nyanlagt og sedimentprocesserne har dermed ikke 
stabiliseret sig. Disse forhold kan have haft en vis – men forventelig ikke 
afgørende – indflydelse på sorptionsegenskaberne af bundsedimentet. 
 
Med hensyn til stoffjernelse er den væsentligste undtagelse en effekt på 
tilstedeværelsen af svævende alger. Det er velkendt, at der i danske 
lavvandede søer kan identificeres en sammenhæng mellem jernindholdet i 
sedimentet og sorptionen af fosfor (Jacobsen, 1977; Jensen et al., 1992). 
Endvidere anvendes jerndosering ved sørestaurering for at reducere 
forekomsten af svævende alger. 
 
Der er desuden en række forhold, som yderligere taler for ikke at benytte 
denne metode: 
 

 Det er en arbejdskrævende proces at få tilført og fordelt jernsaltet i 
bassinet. 

 Det må forventes, at tilførsel af jern hyppigt må gentages. 

 Der er om end kortvarigt, dvs. med en effekt over nogle få timer, et 
markant fald til ca. pH=2 i forbindelse med udbringning af jernsaltet, 
lige som der midlertidigt og kortvarigt forekommer kraftig rustfarvning af 
vandet indtil flokdannelse har fundet sted. 

 
Med den bemærkning, at tidsperioden for moniteringen har været forholdsvis 
kort og at sedimentprocesserne ikke har stabiliseret sig, konkluderes det, at 
det ikke af hensyn til stoftilbageholdelsen kan anbefales at berige 
bundsedimentet i våde regnvandsbassiner med jernsalte. 
 
6.6 Rensning af afstrømmet regnvand ved fældning med aluminiumsalte 
 
Dosering af aluminiumsalte til det afstrømmede regnvand ved indløbet til et 
regnvandsbassin har ikke i mærkbar grad reduceret de niveauer af de 
forurenende stoffer, som forekommer i bassinet uden denne dosering. 
Metoden har imidlertid giver det resultat, at vandet i bassinet er blevet mere 
klart end det forventeligt ville have været uden denne dosering, hvilket 
tilskrives det forhold, at de dannede aluminiumflokke både har fjernet 
næringssalte for algevæksten og mere direkte har fjernet svævende alger. 
 
Metoden er teknologisk simpel både at etablere og samtidigt at drive og 
kontrollere. Hyppig tilsyn for kontrol af doseringsudstyret samt tilførsel af 
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kemikalie er imidlertid nødvendig . Doseringen af aluminiumsalt til det 
indstrømmede regnvand er i løbet af moniteringsperioden gradvist blevet 
nedsat til en slutværdi på 5 g aluminium m-3. En lavere 
doseringskoncentration vil muligvis kunne resultere i en mere optimal strategi 
for opnåelse af samme effekt. 
 
Der er ikke i forbindelse med aluminiumdoseringen observeret toksiske 
effekter. 
 
Erfaringerne fra moniteringen af bassinkvaliteten i såvel Århus som Silkeborg 
har vist, at såfremt klart vand (søvand) og fosforfjernelse er formålet, er både 
jern- og aluminiumdosering brugbare muligheder. 
 
 
7. Konkluderende Bemærkninger 
 
Våde regnvandsbassiner er effektive, simple og robuste lavteknologiske 
systemer for reduktion af en bred vifte af forurenende stoffer, som 
transporteres med afstrømmet regnvand. Bassinerne fjerner imidlertid primært 
partikulært stof. Hvor der stilles høje kvalitetskrav til regnvandsudledningerne i 
form af reduktion i opløste og kolloide stoffraktioner og tilsvarende lav risiko 
for toksiske effekter, må bassinerne yderligere forsynes med teknologiske 
systemer, der fjerner disse stoffraktioner mere effektivt. Det har været det 
overordnede formål med LIFE-TREASURE projektet at afprøve og 
demonstrere sådanne muligheder. 
 
De teknologier, som er afprøvet og demonstreret gennem projektet er valgt 
blandt muligheder, som under mere stationære betingelser, eksempelvis i 
forbindelse med rensning af spildevand, har vist sig anvendelige for fjernelse 
af opløst og kolloid stof. De valgte metoder anses som realistiske og relativt 
simple kandidater, der vil kunne lade sig implementere under mere dynamiske 
betingelser i et vådt regnvandsbassin. Tre forskellige løsninger er således 
valgt og integreret i nyanlagte bassiner i henholdsvis Odense, Århus og 
Silkeborg: 
 

 Kombineret mekanisk filtrering og sorptionsfiltrering (anlægget i 
Odense) 

 Adsorption til jernberiget bundsediment (anlægget i Århus) 

 Fældning med aluminiumsalte (anlægget i Silkeborg) 
 
I samtlige tilfælde ledes det rensede vand gennem et sandfilter inden 
udledning til recipienten. 
 
De generelle og meget kort formulerede rekommandationer er på baggrund af 
de i projektet indvundne erfaringer følgende: 
 

 Et sorptionsfilter, eksempelvis bestående af kalcit/dolomit, der er aktivt 
over for stofferne i afstrømmet regnvand, er en effektiv løsning til 
markant reduktion af opløste og kolloide stoffraktioner. 
Forudsætningen er, at sorptionsfilteret er kombineret med et 
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foranliggende, periodevis afdrænet sandfilter for tilbageholdelse af 
partikulært stof. På trods af at det våde regnvandsbassin fjerner en 
meget væsentlig del af de partikulære stoffer, forekommer der en 
væsentlig tilklogning af sandfilteret. For at bibeholde nødvendig 
kapacitet i forbindelse med udledning af det rensede regnvand, må 
sandfilteret – og dermed sorptionsfilteret – dimensioneres med et stort 
overfladeareal. Med disse bemærkninger kan det anbefales at benytte 
metoden til videregående rensning af afstrømmet regnvand. 

 Etablering af et vådt regnvandsbassin med jernberiget bundsediment 
har ikke i væsentlig grad reduceret allerede etablerede 
koncentrationsniveauer af forurenende stoffer. Indholdet af svævende 
alger (fytoplankton) i bassinet er imidlertid i forhold til et forventet 
niveau lavere, hvilket kan skyldes en vis tilbageholdelse af fosfor i 
sedimentet. Det er en arbejdskrævende proces at udlægge jernsaltet i 
bassinet og processen må hyppigt gentages. Baseret på erfaringerne 
fra projektet kan det ikke anbefales at benytte metoden til 
videregående rensning af afstrømmet regnvand. 

 Dosering af aluminiumsalte i indløbet til et vådt regnvandsbassin har 
ikke i væsentlig grad reduceret allerede opnåede 
koncentrationsniveauer af forurenende stoffer. Indholdet af svævende 
alger (fytoplankton) i bassinet er imidlertid i forhold til et forventet 
niveau væsentlig lavere, hvilket tilskrives flokdannelsen. Metoden er 
simpel både at etablere og at drive, men kræver hyppige tilsyn og 
supplering af kemikalier. Metoden kan anbefales i situationer, hvor 
opnåelse af klart vand og P-reduktion i et bassin er et væsentligt 
kvalitetskriterium. 

 
Det er i forbindelse med projektets rekommandationer væsentligt at pointere, 
at projektets varighed har været 3 år, og at samtlige tre bassiner, de 
tilhørende teknologier samt moniteringen heraf er foretaget inden for denne 
periode. Det må antages, at bassiner såvel som tilhørende renseteknologiske 
processer inden for denne periode ikke har opnået stabil og optimal funktion. 
Som følge heraf vil de rekommandationer, som baserer sig på LIFE-
TREASURE projektets resultater, kunne undergå justeringer, når yderligere 
erfaring er etableret. 
 
Samtlige tre anlæg er prototyper og af hensyn til monitering udformet og 
udstyret med faciliteter, som ikke normalt vil blive implementeret i bassiner til 
videregående rensning af afstrømmet regnvand. De anlægs- og 
driftsøkonomiske forhold for de aktuelle anlæg er derfor ikke repræsentative 
for tilsvarende anlæg, som i fremtiden vil blive anlagt. Disse forhold kan derfor 
ikke kvantificeres på baggrund af de indvundne erfaringer, men udelukkende 
kvalitativt kommenteres: 
 

 Anlæg med sandfiltre og sorptionsfiltre er relativt simple at anlægge og 
kræver minimum af tilsyn og vedligeholdelse gennem filtrenes levetid. 
Prisen på sorptionsmaterialer er varierende, med effektive materialer 
kan erhverves relativt billigt. Kombinerede sand- og sorptionsfiltre kan 
ud fra et anlægs- og driftsøkonomisk synspunkt anbefales i forbindelse 
med videregående rensning af afstrømmet regnvand. 
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 Dosering med aluminiumsalte (eller eventuelt andre kemikalier) ved 
tilløbet til et regnvandsbassin er relativt simpelt at anlægge, men 
kræver løbende tilsyn og forsyning med kemikalier. Under hensyntagen 
til disse forhold kan metoden anbefales som renseforanstaltning, 
såfremt kriteriet er fosforfjernelse samt opnåelse af en klar vandfase i 
bassinet. Specielt ved opgradering af eksisterende våde 
regnvandsbassiner er metoden simpel at implementere. 

 Anlæg af regnvandsbassiner med jernberiget sediment kan baseret på 
projektets resultater ikke anbefales for videregående rensning af 
afstrømmet regnvand. Metoden kræver løbende vedligeholdelse og er 
arbejdskrævende samtidig med at effekten i form af stofreduktion ikke 
er overbevisende. Metoden anbefales således ikke. 

 
 
8. Summary in English: Recommendations and Concluding Remarks 
 
Wet detention ponds are effective, simple and robust low-technology systems 
for reduction of a wide range of pollutants in urban runoff. However, mainly 
pollutants in particulate forms that settle will be removed. If advanced 
treatment in terms of e.g. reduction of toxic effects is required, soluble and 
colloidal pollutants must be removed. Such needs set further requirements for 
technological development of the wet ponds. This aspect of advanced 
treatment is the main goal of the LIFE-TREASURE project. 
 
The three technologies tested and demonstrated in the LIFE-TREASURE 
project have all been selected and designed to perform reduction of soluble 
and colloidal pollutants in the urban runoff. Well-known and relative simple 
technologies have thereby been tested. These technologies have been 
designed as integral parts of traditional wet detention ponds. All three 
technologies have been implemented in new developed ponds located in the 
cities of Odense, Århus and Silkeborg, respectively. The following 
technologies have been tested and demonstrated: 
 

 Combined mechanical filtration and sorption in active filters (Odense) 

 Adsorption to artificially iron-rich pond sediments (Århus) 

 Precipitation with aluminum salts at the inlet to the wet pond 
(Silkeborg) 

 
In each of the ponds, the treated runoff water passes a sand filter prior to its 
discharge to the receiving water body located downstream. 
 
The brief and generally formulated recommendations for design and 
management of wet ponds with technologies for advanced treatment are: 
 

 A sorption filter is an efficient solution for extensive removal of soluble 
and colloidal pollutants. As an example, the active material in the 
sorption filter is calcite/dolomite. It is crucial that the sorption filter is 
combined with an aerobic maintained sand filter for removal of 
particles. Although an essential part of the suspended solids is 
removed in the pond itself, there is still a risk for clogging of the sand 
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filter. As a consequence, the sand filter – and thereby also the sorption 
filter – must be designed with a rather large surface area to support 
sufficient hydraulic capacity of the filter. If designed this way, a 
combined sand and sorption filter can be recommended for advanced 
treatment of urban runoff in wet detention ponds. 

 In general, iron enrichment of the bottom sediments in wet detention 
ponds did not significantly improve pollutant removal in addition to what 
already took place in the pond. However, a relatively low phosphorus 
concentration in the water phase resulted in a low concentration of 
suspended algae (phytoplankton). The iron enrichment is a labor-
intensive process that must be repeated rather frequently. Based on 
the experience with the method is not recommended to apply iron 
enrichment for advanced stormwater treatment. 

 In general, addition of aluminum salt to the inflow of a wet detention 
pond did not reduce the pollutant concentrations compared with a 
situation of no addition. However, the formation of flocs removed 
suspended algae and to some extent also phosphorus and resulted in 
a very clear water phase. The method is simple but requires frequent 
supervision and supply of chemicals. It can be recommended in case a 
clear water phase and P-reduction are important quality criteria. 

 
The three treatment facilities are prototypes designed and equipped for 
monitoring of hydraulic and water quality parameters Facilities like that should 
not normally be implemented in pond systems for advanced treatment of 
stormwater. The cost in terms of both construction and operation for the three 
facilities are therefore not representative for future designed treatment 
systems. Because of that, it is not possible to draw quantitative conclusions 
on cost based on the experiences. However, the following qualitative 
comments on cost aspects for the three facilities will be given: 
 

 Treatment systems with sand filters and sorption filters are relatively 
simple to construct and require a minimum of supervision and 
operation throughout the lifetime of the filters. The cost of filter 
materials for sorption varies but several efficient materials are relatively 
inexpensive. Combined sand filters and sorption filters are from a cost 
point of view recommended for advanced treatment of urban 
stormwater runoff. 

 Addition of aluminum salt to the stormwater runoff entering a wet 
detention pond is relatively simple to implement, however, requires 
frequent supervision and supply of chemicals. Taking these facts into 
consideration, the method can be recommended if a clear water phase 
in the pond and P-reduction are criteria for the treatment. 

 Iron enrichment of the bottom sediments in a wet detention pond 
cannot based on the results from the project be recommended for 
advanced treatment of urban stormwater runoff. Furthermore, the 
method is rather labor intensive and the enrichment must be frequently 
repeated. In general, the method is not recommended. 

 
When considering the recommendations of the LIFE-TREASURE project, it is 
crucial to notice that the duration of the entire project was three years and that 
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all three wet ponds including the technologies implemented were designed, 
constructed and monitored during this limited period of time. It is therefore 
likely that governing processes for treatment have not jet reached a stable 
and semi-optimal level. As a consequence, the recommendations drawn 
during the LIFE-TREASURE project period might be subject to changes when 
further experience has been drawn. 
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