Oplandets effekt på recipientkvaliteten
I forbindelse med implementeringen af Vandplanerne er der udpe
get en række indsatsområder bl.a. regnbetingede udløb. Men der er
aldrig gennemført en større sammenhængende kortlægning af deres
betydning for recipientkvaliteten i Danmark. Med GIS som et effektivt værktøj har vi undersøgt oplandstypens betydning for recipient
kvaliteten i Aabenraa Kommune, herunder regnbetingede udløb.
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Danske vandløb modtager i vid udstrækning
vand via regnbetingede udledninger. Det
gælder både overløb fra fælleskloakerede
områder samt afstrømmende regnvand fra
veje og separatkloakerede områder. Effekterne af de regnbetingede udløb kan være
både negative og positive. På den negative
side kan det f.eks. være erosion, medrivning
af dyr og planter, lugt og sundhedsrisici samt
tilførsel af organisk stof, næringsstoffer og
miljøfremmede stoffer, mens udløbene også
positivt kan bidrage med vand til vandfattige
vand-løb, og måske endda fortynde effekter
fra det øvrige opland i stærkt belastede sy
stemer.
Et samarbejde imellem Biologisk Institut på
Syddansk Universitet og Arwos (Aabenraa
Forsyningsselskab) omkring et miljøingeniørspeciale har muliggjort en GIS-baseret analyse
af de regnbetingede udløbs recipienteffekt i
Aabenraa Kommune. Diverse nøgletal for det
undersøgte område fremgår af Tabel 1. Den
930 km2 store kommune indeholder både østog vestløbende vandløb, hvilket medfører
meget varierende fysi-ske forhold bl.a. mht.
fald. Oplandet er domineret af dyrkede områ
der (77 %). De ca. 400 regnbetingede udløb
er fordelt over hele området, dog ses den
største koncentration omkring Aabenraa by
(Fig. 1). Dertil kommer spredt bebyggelse
(knap 4000 ejendomme). Til denne undersø
gelse opdelte vi området i 192 vandløbsoplande indeholdende mindst én nedstrømslig
gende station, hvorfra der findes målinger af

Figur 1. Kort over fordelingen af regnbetingede udløb og overløb i Aabenraa Kommune,
hvor de røde er overløb med fællesvand (92 stk.) mens de blå er udløb med separatvand
(298 stk.). Baggrundsfarven angiver arealanvendelsen i oplandet; gul er dyrket areal, blå og
grøn er udyrket, mens rød er bebygget areal.

den biologiske vandløbstilstand (DVFI). Der
eksisterer ca. 1400 DVFI-målinger foretaget i
Aabenraa Kommune fra 1986 og frem til i dag.
På baggrund af vandløbsoplandene har vi undersøgt evt. sammenhænge imellem DVFI og
andre tilgængelige informationer fra oplan
dene, bl.a. arealanvendelse, regnbetingede
udløb/typer, regnvandsbassiner, samt fysiske
og kemiske parametre målt i vandløbene osv.

Arealanvendelse
Arealanvendelsen i oplandet kan opdeles i

3 typer: udyrket-, landbrugs- og bebygget
areal. Ser man på sammenhængen imellem
DVFI på den enkelte vandløbsstation og det
tilhørende oplandsareal, så viser det sig ikke
overraskende, at landbrugsarealerne generelt
har en negativ indflydelse på recipienttilstan
den, mens det modsatte er tilfældet for de
udyrkede arealer. Mht. det bebyggede areal
kunne der kun påvises en svag generel negativ effekt på DVFI, hvilket formentlig hænger
sammen med, at den samlede bebyggelsesgrad i Aabenraa Kommune kun er ca. 5 %.
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Figur 2. Arealfordelingen angivet som trekantplots (%) i de vandløbsnære arealer (radius =
50 m fra vandløbene) for de enkelte DVFI-målinger (n=771).

Hvis man i stedet kun fokuserer på de
vandløbsnære arealer (50 m på hver side af
vandløbet) i stedet for hele oplandet, så fin
der vi de samme sammenhænge. Dog er de
nu blevet stærkere for både landbrugs- og
udyrket areal. Vandløbsstationer med god tilstand (DVFI 6-7) har generelt meget udyrket
areal i de vand-løbsnære arealer (Fig. 2). Omvendt er vandløb med lavere DVFI-niveauer,
især 1-3, domineret af landbrugs-arealer i oplandet. Dette indikerer, at de vandløbsnære
arealer er af stor betydning for recipienttilstanden idet GIS-analysen af hele oplandet
viser, at det i langt de fleste tilfælde er nød
vendigt med min. 30 % udyrket areal i de
vandløbsnære arealer (50 m i dette tilfælde)
for at opnå en DVFI på 6 eller 7.

Fysiske- og kemiske
vandløbsparametre
Der er igennem tiden udført et stort antal
fysiske undersøgelser (106) samt kemiske må
linger (ca. 45.000 værdier) i Aabenraa Kommunes vandløb. Vi finder en tydelig positiv
korrelation mellem fysisk indeks (DFI) og
DVFI, hvilket er forventeligt. Samtidig ser vi,
at landbruget har en negativ effekt på den fysiske tilstand, mens det modsatte er tilfældet
for det udyrkede areal. Det hænger bl.a. sammen med, at der historisk har været en hårdhændet vedligeholdelse af de vandløbsnære
arealer i dyrkede områder. De udyrkede are
aler har derimod en beskyttende effekt mht.
til de fysiske forhold. Bl.a. stabiliserer træer
langs vandløbene brinkerne og mindsker
erosionen /1/.
Mht. de kemiske målinger ser vi negative
sammenhænge mellem DVFI og gennemsnits
koncentrationer af BI5, Ortho-P, Total-P og
NH3-NH4 analyseret på samme vandløbssta158 • Vand & Jord

tion. Vi ser desuden positive sammenhænge
imellem stofkoncentrationerne og udbredel
sen af bebyggelse samt fælleskloakering i oplandet. Overløbsvand indeholder høje koncentrationer af disse stoffer og samtidig er
den organiske forurening fra spildevand
kendt for dens negative indflydelse på faunaen i vandløb og andre recipienter /2/. Disse
sammenhænge tyder altså på, at organisk stof
og næringsstoffer fra de urbane områder har
en betydning for recipientkvaliteten.

Regnbetingede udløb og bassiner
Et af hovedformålene med GIS-undersøgel
sen var som tidligere nævnt at undersøge
effekten af de regnbe-tingede udløb. En
meget visuel metode er at afbillede DVFI-må
lingerne i trekantplots efter den indbyrdes

arealbaserede udbredelse af hhv. separatklo
akering, fælleskloakering og udyrket areal
i de tilhørende op-lande (Fig. 3). Det ses
meget tydeligt, at oplande med en stor andel
fælleskloakering betyder at DVFI ofte ligger
i intervallet 1-4. I oplande med meget separatkloakering ses især DVFI 4-5, mens DVFI
6-7 dominerer i oplande med meget udyrket
areal. En punktundersøgelse af 16 vandløbs
stationer op- og nedstrøms regnbetingede
udledninger foretaget i 2012 viste negative
effekter på makroinvertebraterne i 50 % af
tilfældene. En anden måde at undersøge effekten på, er ved at koble de regnbetingede
udløb med nærmeste ned-strøms DVFI-sta
tion. Her har vi typeopdelt udløbene i overløb
fra fælleskloakerede områder samt udløb fra
separatkloakerede områder hhv. med bassin
og uden bassin (Fig.4). Det viser sig, at der er
en signifikant lavere gennemsnitlig DVFI på
3,94 nedstrøms fællesoverløb sammenlignet
med de andre typer regnbetingede udløb.
Den tilsvarende værdi er 4,44 nedstrøms se
parate udløb uden bassin og 4,58 med bassin.
Altså viser begge metoder, at fællesudløbene
ofte har stor indvirkning på recipienttilstan
den.
Syddansk Universitet har i samarbejde med
Arwos målt en lang række parametre på ca. 70
regnvandsbassiner i området. Hvis vi sammenligner værdier fra bassinernes udløb med
nærmeste nedstrøms faunastation, finder vi f.
eks. en negativ korrelation imellem DVFI og
metallerne aluminium, krom, cadmium og
nikkel. Samtidig er der en sammenhæng mellem koncentrationerne af disse stoffer og
mængden af suspenderet stof i vandet. Det er
altså afgørende at optimere fjernelsen af sus-

Figur 3. Fordelingen af henholdsvis udyrket, fælleskloakeret og separatkloakeret areal
i vandløb-soplandene opdelt efter DVFI-niveau i samme opland (n=771) angivet som
trekantsplots i %.
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Figur 4. Fordelingen af DVFI-værdier i % af de målinger som er foretaget nedstrøms et
eller flere udløbspunkter, og opdelt i 3 forskellige typer: fællesudløb, separatudløb og separate bassinudløb, samt den generelle fordeling af DVFI-værdier for alle målinger foretaget i
det undersøgte område.

penderet stof mest muligt inden udløb til recipient.

De næste skridt
Denne undersøgelse var første skridt på vejen
til, via GIS-analyser, at kortlægge betydningen
Tabel 1. Udvalgte nøgletal for det undersøgte område (Aabenraa Kommune) og de
tilgængelige vandløbsdata.
Samlet areal

930 km2

Landbrugsareal

Ca. 77 %

Bebygget areal

Ca. 5 %

Udyrket areal (natur)

Ca. 18 %

Samlet vandløbslængde

1265 km

Heraf rørlagt

209 km

Målsatte vandløb i området

466 km

Vandløb som opfylder
målsætning

214 km

Areal af kloakerede
oplande

61 km2

Længde af ledningsnet

1409 km

Antal overløb med fælles-/
spildevand

92 stk.

Antal udløb med regnvand

298 stk.

Antal bassiner

110 stk.

Antal faunaklassemålinger
(DVFI)
Antal målinger af fysiske
tilstand (DFI)
Antal kemiske målinger af
forskellige parametre
Antal målestationer af
vandløbsflow

1387 stk.
106 stk.
44.651 stk.
8 stk.

af især regnbetingede udløbs effekter på
recipientkvaliteten i Danmark. De udførte
analyser i denne undersøgelse kunne have
givet endnu mere og bedre information, hvis
der havde været et større tilgængeligt datamateriale omkring de regnbetingede udløb
– f.eks. udløbs-/overløbshyppighed, volumen
af udløbshændelser samt mængden af udledt
stof ved de enkelte hændelser. Desværre fo
religger der ofte ingen eller kun sparsomme
oplysninger omkring disse parametre. Med
disse data tilgængelige ville man kunne undersøge hvor mange årlige udløbshændelser
der mere konkret skal til, for at recipientens
biologiske tilstand forværres. Næste skridt
bliver at gennemføre endnu mere detaljerede
GIS-analyser vha. det allerede tilgængelige
datagrund-lag samt inddrage den information som løbende tilføres via monitering i
området.
Undersøgelsen viser, at andelen af dyrkede
arealer og især størrelsen af udyrkede arealer
imellem vandlø-bene og de dyrkede arealer
har betydning for vandløbskvaliteten. Mht.
regnbetingede udledninger, så skal overlø
bene have 1. prioritet i det forsatte arbejde
med at beskytte vandløbene. Men derudover
bør man ikke glemme de regnbetingede udløb fra hhv. separatkloakerede områder og
veje. Både suspenderet stof, næringsstoffer
og miljøfremmede stoffer kan medføre negative effekter på recipientkvaliteten. Ofte ville
en simpel individuel undersøgelse kunne
afdække behovet for en indsats. Regnvandsbassiner kan, hvis de de-signes og vedligehol
des hensigtsmæssigt, forbedre kvaliteten af
det afstrømmende regnvand.

Konklusion
Resultaterne fra denne undersøgelse viser,

at man bør prioritere at mindske eller, om
muligt, helt undgå overløbshændelser til
vandløbene. Denne indsats ses allerede
mange steder, hvor forsyningsselskaberne
gennemfører store separatkloakeringsprojekter. Alternativt kan man afkoble dele af regnvandet via LAR-projekter i de fællekloakerede
oplande, samt sørge for velfungerende ”Firstflush” bassiner /3/ ved over-løbsbygværkerne.
En anden vigtig pointe er, at der skal gøres en
indsats overfor de separatkloakerede ud-løb
dels pga. den store vandmængde fra disse
udløb og dels fordi at også disse udløb indeholder betydende mængder af suspenderet
stof, næringsstoffer og miljøfremmede stoffer.
Dette kan gøres ved at etablere et veldimensioneret bassin, eller ved at oprense eller ombygge/optimere eksisterende bassiner med
en utilstrækkelig stoftilbageholdelse. Stoffjernelsen kan evt. forbedres via en filterzone
efter bassinet. Arwos og Syddansk Universitet
tester pt. knust beton i et fuldskalatestanlæg
i Padborg /4/. Endelig bør det prioriteres, at
de udyrkede bræmmer langs vandløbene har
vegetation som hindrer erosion i de vandløbs
nære arealer og som sikrer brinkstabiliteten.
Tak til Arwos, Naturstyrelsen, Aabenraa Kommune og
Fiskeøkologisk Laboratorium for levering af data og
praktisk hjælp.
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