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I dette efterår anlægges de første anlæg til nedsivning af regnvand 

fra parkeringsarealer i Danmark.  Vadier, som de benævnes, består af 

en veldefineret jordblanding, som både sikrer effektiv infiltration og 

rensning. Metoden, der har været anvendt i Tyskland i 15 år, kan 

også anvendes til forurenet regnafstrømning fra mindre veje i byer. 

Men der mangler fortsat dokumentation for, at vandkvaliteten er 

tilstrækkelig i forhold til grundvandsbeskyttelse. 

Den stigende urbanisering og de kraftigere 
regnhændelser fordrer, at der skal tænkes 
i alternativer til de traditionelle kloakker. 
Dette kan være i form af landskabsbaseret 
regnvandshåndtering, hvor nedsivning ud
gør det vigtigste element. Hvis nedsivning 
skal være en god løsning på lang sigt er det 
vigtigt, at løsningerne fungerer hydraulisk. 
Ligeledes skal vandkvaliteten være god med 
fuldstændig kontrol af forureningsindholdet i 
det infiltrerede vand. 

Vejvand er kritisk
Veje og parkeringsarealer udgør ofte en 
stor procentdel, mellem 30 og 50 % , af de 
samlede befæstede arealer i byer. Derudover 
er ejerforholdene omkring de trafikerede 
arealer ofte mindre komplekse sammenlignet 
med bygninger. Det er derfor oplagt at hånd
tere regnafstrømningen fra veje og parke
ringsarealer, det såkaldte vejvand, i byens 
landskab. Men bekymringer i forhold til kvali
teten af det vand som nedsives til grundvand 
eller afdrænes til nærliggende vandområder, 
begrænser de nuværende muligheder for 
nedsivning i Danmark.

Er filterjord løsningen?
I Tyskland har man 15 års erfaring med ned
sivning af vejvand fra veje med trafikintensitet 
på op til 2000 biler/døgn. Der kan gives dis
pensation til endnu større intensiteter. Det er 
et krav, at nedsivningen sker gennem en spe
cielt konstrueret filterjord, der skal placeres 
i såkaldte MuldenRigolensystemer anlagt 
langs vejene (se boks). 

Direkte oversat betyder MuldenRigolen 
trugfaskine, men går på dansk også under 
betegnelsen en vadi (se http://www.19k.dk/
idekatalog/27954.)

Filterjorden er konstrueret til at kunne til
bageholde forureningsstoffer, således at 
grundvand og andre følsomme vandområder 
ikke forurenes (se figur 1). 

Hvis vadier med filterjord skal implemen
teres i Danmark, er det nødvendigt at vide 
om de rent faktisk kan rense vandet til stræk
keligt til at beskytte vandmiljøet. 

Metalkoncentrationer i tysk filterjord
Dokumentationen fra Tyskland omkring fil
terjord er mangelfuld, idet der endnu ikke er 
taget prøver af anlæggene. 

For at tilvejebringe dokumentation, har vi i 
november/december 2009 udtaget jordprøver 
fra syv tyske MuldenRigolen systemer, place
ret i Hoppegarten, Berlin, Hamburg og Dort
mund. Jordprøverne blev udtaget i 3 forskel
lige dybder (05 cm, 515 cm, 1525 cm). 

Disse prøver blev udtaget i samarbejde med 
ingeniørvirksomheden Ingenieugesellschaft 
Prof. Dr. Sieker mbH, Berlin, der har været 
med til at anlægge mange af systemerne. Sam
tidig med prøveudtagningen blev der foreta
get infiltrationsmålinger på stedet, dvs. målin
ger af jordens gennemtrængelighed ved hjælp 
af en openend infiltrations test /2/.

Prøverne er efterfølgende blevet analyseret 
for pH, kalkindhold, organisk materiale, teks
tur, tungmetallerne: cadmium (Cd), krom 
(Cr), kobber (Cu), bly (Pb) og zink (Zn), samt 
fosfor (P).

Fra tabel 1 ses det at systemerne generelt 
syntes at opfylde kravene til basisegenskab
erne  selv efter mange år (7 – 15 år). Kun på 
éen af lokaliteterne var den hydrauliske led
ningsevne lavere end de 106 m/s, hvilket i 
højere grad tilskrives et tykt lag visne blade på 
overfladen end den underliggende jord. pH 
var nogle steder højere end de anbefalede 8, 
hvilket dog ikke er kritisk, men nærmere viser 
at jordene ikke forsures med tiden. 

De høje koncentrationer af organisk mate
riale fandtes alle i det øverste jordlag (05 
cm). Tages gennemsnittet af alle 25 cm på 
hver lokalitet, overstiger kun to af lokali tet
erne de anbefalede 3%, med koncentrationer 
på hhv. 6,1% og 6,8%. Dette niveau er dog sta
dig indenfor det normale i byjorde. 

Kritiske blykoncentrationer
Ifølge analyserne af metaller og P i jordene 
synes bly at være det mest problematiske 
metal. På 4 af lokaliteterne oversteg Pbkon

Figur 1. Skitse af Mulden-Rigolen system (vadi) med filterjord.
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Infiltrations-
kapacitet

1,3·10-7 - 4,6·10-5 
m/s

pH 6,5 - 8,5

Lerindhold 5,1 - 8,9%

Organisk materiale 0,8 - 11,74%

Tabel 1. Målinger af de 7 lokaliteters ba-
sisegenskaber. Intervallerne angiver laveste 
og højeste måling.
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centration kriteriet for forureningsklasse 2 på 
40 mg/kg i henhold til Sjællandsvejledningen 
/3/, og på én af lokaliteterne var værdierne i 
nærheden af klasse 3 på 120 mg/kg. For Cd 
var der én lokalitet hvor koncentrationen 
oversteg klasse 2 kriteriet på 0,5 mg/kg. For 
resten af metallerne og P kunne jordene klas
sificeres som uforurenede. Forureningsklasse 
2 betyder at jorden er lettere forurenet mens 
klasse 3 betyder forurenet jord. Hvorvidt 
jor dene klassificeres som det ene eller det 
andet kan foruden at indikere en miljørisiko i 
forbindelse med fortsat nedsivning, også have 
stor betydning for jordens genanvendelses
potentiale og dermed også omkostningerne 
ved at skifte jorden ud. 

Metallernes skæbne i filterjorden
Det lave indhold af akkumuleret tungmetal i 
de tyske jorder kan skyldes, at koncentratio
nerne i vejvandet i udgangspunktet er lave, 
og at forholdet mellem filterjord og afdræn
ingsareal er tilpas. Der er ikke kendskab til 
koncentrationerne af tungmetaller, hverken 
i det aktuelle vejvand eller i den oprindelige 
filterjord, men en vurdering ud fra litteratur
værdier for metalindhold i vejvand, afstrøm
ningsarealets størrelse og systemets alder 
antyder, at de observerede koncentrationer 
ligger i den lave ende. I teorien kan de lave 
koncentrationer imidlertid også skyldes, at fil

terjorden kun tilbageholder en andel af tung
metallerne, mens resten passerer igennem. 

Kolonneforsøg med filterjord
For at afklare dette spørgsmål gennemføres 
i øjeblikket kolonneforsøg med 8 intakte 
jordkolonner med filterjord, udtaget fra to af 
de tyske systemer (se figur 2). Hver kolonne 
tilsættes via et pumpestyret drypsystem en 
syntetisk vejvandsinfluent svarende til 2 
normale regnhændelser (10 mm regn på 2 
timer)og 2 ekstreme regnhændelser (100 mm 
regn på 3 timer). Det syntetiske vejvand er 
sammensat efter et stort litteraturstudie af 
forureningsindhold i forskellige typer regnaf
strømning /4/ og indeholder Cd (4 ug/L), Cr 
(50 ug/L), Cu (100 ug/L), Zn (400 ug/L) og P 
(0,2 mg/L). Da bly i vejvand primært er bun
det til det partikulære materiale /5/ er det ikke 
tilsat det syntetiske vejvand i disse forsøg. 
Desuden indeholder blandingen opløst bro
mid, der ikke reagerer med jorden, og som 

derfor kan bruges som tracer for vandflowet 
og afsløre om der skulle være betydende 
præferentielle strømningsveje i kolonnerne. 

Det afstrømmende vand fra kolonnerne 
opsamles i fraktioner og analyseres for ind
hold af metaller og P. Forsøgene vil senere i 
forløbet blive suppleret med yderligere 
tracerkomponenter i form af fluoroscerende 
mikropartikler til at undersøge de mindste 
partiklers skæbne i filterjorden samt et far ve
stof (brilliant blue) som visuelt kan afsløre 
vandets strømningsveje. 

I de nævnte foreløbige forsøg er der kun 
taget højde for metaller og fosfor og der vil 
derfor fortsat mangle dokumentation for fil
terjordens effektivitet overfor organiske foru
reningsstoffer som PAHforbindelser, blød
gørere, mm.

Vandfraktionerne er endnu ikke analyseret 
for metaller og P, men gennembrudskurver 
for tracersaltet bromid viser ingen tegn på at 
det tilsatte syntetiske vejvand skulle bypasse 
filterjorden via præferentielle strømningsveje. 
Eksempler på gennembrudskurver for simule
ring af hhv. normal regn og ekstrem regn kan 
ses i figur 3. 

Har filterjord en fremtid i Danmark?
Som et led i undersøgelserne anlægges i ef
teråret 2010 de første vadier med filterjord 

Figur 2. Intakte jordkolonner med filterjord fra tyske Mulden-Rigolen undersøges i laboratoriet.

Koncentration i jord [mg/kg]
Cd 0,1 – 0,8

Cr 8,1 – 71,5

Cu 7,8 – 99,2

Pb 16,2 – 121

Zn 33,6 – 395

P 270 – 1246

Tabel 2. Koncentrationsintervaller for tung-
metaller og P i jordprøverne.

FAKTABOX. Tyske krav til filterjord:                                                                                               
I Tyskland findes der retningslinjer for konstruktionen af Mulden- Rigo-
len systemerne og den filterjord der anvendes /1/, som bygger på erfa-
ring og viden om jordens renseevne:
• Jordlaget skal være 10-30 cm tykt, afhængig af behovet for rensning 

og jordens renseegenskaber.
• Ler (i form af bentonit) og silt kan tilsættes jorden for at opnå bedre 

sorptionsegenskaber, men ikke mere end 10% (vægtprocent).
• Organisk materiale (humus el. kompost) bør tilsættes til en vis grad 

(1–3%, vægtprocent).
• pH skal være på et niveau mellem pH 6 og 8.
• Jordlaget bør være vegetationsdækket.
• Jordens hydrauliske ledningsevne skal være mindst 10-5 m/s når sy-

stemet anlægges, så vandet kan trænge tilstrækkelig hurtigt gennem 
jorden. Ved senere infiltrationsmålinger skal infiltrationskapaciteten 
ligge inden for 10-6 – 10-3 m/s.
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langs et parkeringsareal ved Syddansk Univer
sitet i Odense Kommune. Det konstrueres 
således, at det er muligt at udtage prøver og 
analysere det nedsivende vand. Her vil vandet 
både blive analyseret for tungmetaller og 
or ganisk forurening. Samtidig er der planer 
om at anlægge lignende testsystemer i andre 
kommuner, for at have et solidt fundament 
for implementeringen af vadier med filterjord 
i Danmark. 
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Figur 3. Eksempel på bromid-gennembrudskurver for en kolonne ved hhv. normal regn og ekstrem regn.
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