Regnafstrømningens kvalitet på agendaen
Hvor regnafstrømningen fra byerne hidtil er blevet ledt til fælles- el
ler separat kloak er det sandsynligt, at vi i fremtiden i højere grad
tilbageholder vandet på overfladen og lader det nedsive eller udnyt
ter vandet til rekreative formål i bymiljøet. Den form for regnvands
håndtering stiller os overfor nogle hidtil usete udfordringer omkring
sikring af regnafstrømningens kvalitet.
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Som alternativ og supplement til de ressour
cekrævende udvidelser af det traditionelle
kloaksystem, kan byens regnafstrømning
håndteres særskilt ved hjælp af lokale løsnin
ger, som kan gøre byerne mere klimarobuste
og potentielt øge herlighedsværdierne.
Spørgsmålet er hvordan vi sikrer os, at den
lokalt håndterede regnafstrømning over
holder gældende kvalitetskrav? Her står vi
overfor en række udfordringer relateret
til regnafstrømningens forureningsprofil,
vandkvalitetskriterier, benchmarking af lav
teknologiske renseteknologier samt udvikling
af beslutningsværktøjer. Udfordringen un
derstreges af at forurenende stoffer tilført
vores vandmiljø med regnvand fra befæstede
arealer nu af mange opfattes som den største
forureningskilde til vores vandmiljø.

Kvaliteten af regnafstrømning
Regnvand er en tilsyneladende uforurenet
vandkilde, men når regnen strømmer over
tagflader og vejarealer forringes kvaliteten
af vandet ofte i en sådan grad, at det ikke
kan ledes direkte ud i vandmiljøet eller ud
nyttes til rekreativt brug. På byens overflader
ophobes forureningsstoffer løbende i tør
vejrsperioderne. Kilderne til forureningen er
mangfoldige og omfatter bl.a. ufuldstændige
forbrændingsprocesser, forvitring og slid af
køretøjer, veje og bygningsmaterialer, benzinog oliedryp, mm. Hvor meget der ophobes på
overfladerne afhænger af en lang række fakto
rer som overfladetypen, trafikintensiteten,
antallet af tørvejrsdage, diffus atmosfærisk

forurening, vind og turbulens, mm. Én af de
vigtigste faktorer er trafikintensiteten i områ
det, da slid på bremseklodser og dæk er bety
delige kilder til tungmetalforureningen med
kobber (Cu), bly (Pb) og zink (Zn) /1/, mens
udstødning og oliedryp primært bidrager
med PAH-forbindelser. Desuden kan rester
fra sprøjtegifte, vaskemidler, undervognsbe
handlinger, vej- og bygningsmaterialer, m.v.
ofte være at finde i afstrømningen i højere
eller lavere koncentrationer. En oversigt over
grupper og eksempler på nogle af de mest
almindelige forureningsparametre kan ses i
Boks 1.

Kompliceret forureningsprofil
Der kan være stor variation i såvel tilste
deværelsen af forureningsparametre som i
koncentrationerne i de enkelte parametre,
hvilket fremgår af tabel 1, som viser spændet
af målte koncentrationer i såvel danske som
internationale undersøgelser. For flere af de
viste stoffer strækker intervallet sig over flere
størrelsesordner. Når intervallet i de interna
tionale målinger er så meget større end i de
danske målinger skyldes det sandsynligvis, at
tallene bygger på et langt større antal datasæt.
De meget høje værdier for hhv. opløst kobber
og zink i den internationale litteratur skyldes
typisk tilstedeværelsen af kobber- og zinkhol
dige tagmaterialer og nedløbsrør. Udover de

store variationer i koncentrationer er der ofte
store forskelle i hvordan forureningsstoffer
opfører sig i regnafstrømningen. Nogle har
tendens til at binde sig til det partikulære
materiale, mens andre primært befinder sig
på opløst form. Figur 1 viser en fordeling over
hvor mange procent af de respektive tung
metaller der var bundet til det partikulære
materiale i 13 individuelle studier af urban
regnafstrømning. Det kan eksempelvis ses at
bly i alle de observerede tilfælde primært er
bundet til det partikulære materiale (> 75 %).
Dette har naturligvis stor betydning for vores
muligheder for at rense vandet. Renseudfor
dringen skærpes yderligere af regnafstrømnin
gens dynamiske hydraulik.
På trods af stor udvikling indenfor modelle
ring af urban regnafstrømning må vi nok er
kende at vi stadig er dårligt rustede til at for
udsige kvaliteten af regnafstrømningen, med
mindre der bliver lagt mange ressourcer i de
taljerede områdespecifikke modeller eller in
tensive måleprogrammer /9, 10/ . Vi må derfor
agere ud fra den viden vi har og forholde os til
det faktum, at estimater kun vil være pålide
lige indenfor rammerne af ”størrelsesordner”.
Således er det næppe hensigtsmæssigt, at ind
dele byen i detaljerede typologier med for
skellige rensningsstrategier, men der kan som
minimum skelnes mellem trafikerede og ikketrafikerede arealer. I forbindelse med de trafi
kerede arealer kan der sandsynligvis også
skelnes mellem forskellige trafikintensiteter
lige såvel som der indenfor de ikke-trafike
rede arealer findes eksempler på inddelinger,
som f.eks. lav, middel og høj urbanitet, svar
ende til befæstede andele på omkring <25%,
25 – 40 % og >40 %.

Skrappe krav i lovgivningen
Med EU’s Vandrammedirektiv, som forpligter
medlemslandene til at opnå god økologisk

Boks 1. Forureningsparametre i urban regnafstrømning
Grupper

Eksempler på parametre

Partikulært materiale

Størrelse kan variere fra < 0.45 – ca. 10.000 mikrometer.

Tungmetaller

Kadmium, Kobber, Krom, Bly, Zink.

Miljøfremmede organiske
mikroforureninger

Polycykliske aromatiske hydrokarbon (PAH), Polyklorinerede
biphenyler (PCB), Pesticider, Phtalater, m.fl.

Næringsstoffer

Fosfor, Kvælstof, Organisk materiale

Sygdomsfremkaldende
organismer

E. coli, Enterokokker
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Figur 1. Fordelingen af tungmetaller mellem opløst og partikulær fase i tretten studier af
urban regnafstrømning. Barrernes yderpunkter markerer laveste og højeste observerede
værdi, mens første gråfelt markerer 25 – 50 % fraktilen og andet gråfelt markerer 50 – 75%
fraktilen. Medianværdien ses som den kraftige, lodrette streg. Krydser angiver værdierne fra
de enkelte studier /12/.

og kemisk status i overflade- og grundvand,
stilles der meget høje krav til kvaliteten af det
vand vi udleder. Dette gælder ikke mindst for
regnafstrømningen fra byerne som i mange
tilfælde sandsynligvis må underkastes en eller
anden form for rensning, hvis miljømålene
skal opfyldes. I tabel 1 er angivet nogle vand
kvalitetskrav for vores overfladevande som de
er beskrevet i seneste danske bekendtgørelse
om miljøkvalitetskrav fra 2010 /8/. Om end
denne bekendtgørelse ikke håndhæves for
regnbetingede udledninger, men kun for ud
ledninger med tydelig afsender og dermed
mulighed for at forfølge princippet om at
forureneren betaler, antyder en umiddelbar
sammenligning mellem de observerede inter
valler for stofkoncentrationer og vandkvalitet
skriterierne, at der helt givet vil være tilfælde,
hvor regnafstrømningen skal igennem en
omfattende rensning før det kan udledes.

Vanskeligt at overholde kvalitetskrav
Den endelige koncentration i recipienten vil
selvfølgelig være afhængig af fortyndingen,
men i tilfælde hvor regnafstrømningen fra
byområder udgør en væsentlig andel af vand
føringen, kan kvalitetskravene blive vanske
lige at overholde. Med de skærpede krav i
BEK. 1022 /8/ vil specielt kriterierne for bly,
kobber og zink blive vanskelige at overholde,
men også de højmolekylære PAH-forbindelser
som benzo[b+j+k]fluorathen og benzo(ghi)
perylen kan volde problemer. Foruden de
stoffer som er vist i Tabel 1, er der en lang
række regulerede stoffer for hvilke det gæl
der, at forekomsten i urban regnafstrømning
på nuværende tidspunkt er væsentlig dår
ligere belyst. I hvor høj grad vandkvalitets
kriterierne ikke overholdes på grund af de
regnbetingede udledninger er endnu uklart
Lokale renseforanstaltninger nødvendige

Mulighederne for at håndtere regnafstrøm
ningen i mere eller mindre lavteknologiske
lokale renseforanstaltninger er efterhånden
mange. Blandt de velkendte metoder er for
skellige former for sedimentation i bassiner
og olieudskillere, samt filtrering gennem jord
og jordlignende medier. Eksempler på inno
vative renseforanstaltninger er beskrevet i an
dre artikler i dette nummer (Cederkvist m.fl.;
Jensen m.fl.). En af de store udfordringer vi
står overfor er at få dokumenteret hvor godt
de enkelte lavteknologiske renseanlæg kan
rense vandet for en række forureningspara
metre. Der findes mange eksempler i littera
turen på undersøgelser af forskellige anlægs
renseeffektivitet. På trods af dette har det vist
sig at en solid og kategorisk benchmarking af
lavteknologiske renseforanstaltninger til ur
ban regnafstrømning er vanskelig at udar
bejde. Det er der flere årsager til. Først og
fremmest skyldes det at de undersøgte anlæg,
på trods af åbenlyse design- og funktionslig
heder, ofte opererer under vidt forskellige fy
siske forhold, f.eks. temperatur, vind, mm.,
og modtager indløbsvand af vidt forskellig ka
rakter (jf. tabel 1). Sidstnævnte er især rele
vant da mange evalueringer af anlæg beror på
en procentvis rensning af forureningsstof
ferne (f.eks. 80% fjernelse af tungmetaller),
men det er et kendt faktum at jo højere ind
løbskoncentrationen er desto lettere er det at
opnå en høj procentvis rensning, mens det er
fjernelsen af de sidste procent, der adskiller
gode anlæg fra dårlige. /11/. Desuden er der
mangel på standardisering af såvel prøveud
tagning og -behandling som valg af analysepa
rametre og -metoder. Alt sammen er det
medvirkende til at vi ofte ender med at sam
menligne æbler og pærer. Der er med andre
ord behov for nationale vejledninger til at har
monisere fremtidige evalueringer af de lavtek
nologiske renseanlæg til håndtering af urban
regnafstrømning. Kun på den baggrund kan
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Figur 2. Eksempler på overvejelser om vandkvalitet i forbindelse med fremtidige løsninger af afvandingsproblemer. Den rette løsning
afhænger af afstrømningens forureningsprofil og kravene til det rensede vands anvendelse, hvad enten det skal bruges rekreativt eller udledes til naturen.
140 • Vand & Jord

Kvalitet af regnafstrømning
Tabel 1. Oversigt over målte afstrømningskoncentrationer (μg l-1) i hhv. Danmark /2, 3, 4, 5/ og internationalt /6, 7/ Vandkvalitetskriterier for
overfladevand ifølge BEK. nr. 1022 /8/. For metaller er der tale om opløste koncentrationer, mens det er totalkoncentrationer for andre stoffer.
Stof (μg/l)

Danske målinger

Internationale målinger

Vandkvalitetskriterium

Separat kloak

Vejvand

Tagvand

Vejvand

Generelt / Korttids

Kadmium (Cd)

0 – 1,6

<0,1 – 1,5

0,07 – 1,3

0,67 – 63

0,08-0,25 / 0,45-1,5

Kobber (Cu)

0 – 140

18 – 720

4,8 – 3416

21 – 7031

1/2

Krom (Cr)

0 – 27

7,6 – 56

2,0 – 6,0

5,0 – 50

3,4-4,9 / 17-124

Bly (Pb)

3,8 – 210

<0,4 – 190

0,5 – 493

10 – 2028

0,34 / 2,8

Zink (Zn)

0 – 790

47 – 700

24 – 48800

15 – 2000

3,1-7,8 / 8,4

Fluoranthen

0,01 – 0,4

0,09 – 3,9

-

-

0,1 / 1

Benzo[b+j+k]
fluoranthen

0 – 0,7

0,12 – 2,0

-

-

0,03

Benzo(ghi)perylen

0 – 0,3

0,08 – 0,96

-

-

0,002

Total PAH

0 – 11

1,0 – 22

0,35 – 0,60

0,24 – 17

-

der udarbejdes velfunderede funktionskrav til
anlæggene.

Fremtidens beslutningsværktøjer
Såvel offentlige myndigheder som private
bygherrer og arealforvaltere mangler værk
tøjer til at støtte beslutninger omkring krav
til kvaliteten af renset vand og krav om do
kumentation af renseløsninger, se figur 2.
Etablering af olieudskiller på større P-pladser
og veje er stort set den eneste renseløsning,
der i praksis anvendes, og for hvilken der er
udarbejdet vejledninger og anvisninger for
dimensionering, etablering og drift (DS/EN
858 og Rørcenteranvisning 006). Udvikling af
løsninger, der fjerner/reducerer mængden af
tungmetaller, PAH og lignende i afledt regn
vand fra befæstede arealer, forudsætter at vi
kender målet. Det vil sige, at vi skal have no
get veldefineret at sammenligne anlæggenes
effektivitet med, eksempelvis rensegrader,
udledningsværdier eller eksisterende anlægs
løsninger.
I Tyskland er man længere fremme med
nationale anvisninger omkring anlægsløsnin
ger og der er eksempler på at man anvender
referenceanlæg som nye anlægstyper bliver
testet op imod. Spørgsmålet er om det også
er den vej vi skal gå Danmark.
I regi af det strategiske partnerskab Vand i
Byer forventes en række pilotprojekter gen
nemført, bl.a. omkring test af filterjord, lige
som partnerskabet også forventes at foreslå et

sæt retningslinjer for kvalitetskrav til regnaf
strømning for forskellige recipienter eller an
vendelser (www.vandibyer.dk).
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