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Besparelser ved oprensning af  
regnvandsbassiner
Når to fagområder der normalt ikke arbejder sammen mødes, kan 

nye muligheder opstå. I dette tilfælde er det afløbsområdet og jord- 

og grundvandsområdet, der i samarbejde har udviklet et nyt kon-

cept for oprensning af bl.a. regnvandsbassiner. Konceptet kan be-

tyde store besparelser for bygherren.

Kim Lorentzen &  
Benny nieLsen

I årenes løb er der etableret en lang række 
regnvandsbassiner i tilknytning til bl.a. vej-
anlæg og kloakering af byområder. Mange af 
disse bassiner er efterhånden groet delvist 
til,, og det tilførte sand og andet materiale 
har betydet, at bassinernes hydrauliske og 
rensemæssige funktion er stærkt nedsat. Der 

er derfor behov for, at disse bassiner renses 
op ved at fjerne aflejringer i form af sand og 
slam, så bassinernes nødvendige volumen 
genetableres og eventuelt udvides. 

I det følgende præsenterer vi fremgangs-
måde og metode med udgangspunkt i vores 
erfaringer med oprensning af tre mindre og 
et meget stort regnvandsbassin.  

Fremgangsmåden
Første skridt er at fastlægge forskellen mellem 
bassinets nuværende og den projekterede/

kommende geometri/udformning. Med andre 
ord: Hvor stor er bassinets volumen i dag, og 
hvor stort skal det være? Forskellen mellem 
disse to størrelser udgør den mængde sand 
og slam, der skal fjernes.

Næste skridt er at fastslå, hvad der skal gø-
res ved det overskydende materiale? Vores er-
faringer viser, at myndighederne vælger at 
håndtere det materiale, der skal bortskaffes, i 
henhold til bestemmelserne i jordforure-
ningsloven. Derfor skal det overskydende ma-
teriale undersøges for indhold af miljøfrem-

Figur 1. Eksempel på prøvetagningspunkter i forbindelse med undersøgelser af et 70.000 m2 bassin i Tranbjerg, Århus samt en prøvetag
ningsprofil gennem sedimentet.

Situationsplan
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Figur 2. Prøvetagningsfelter fra bassinet i Tranbjerg, hvor forureningskategorierne er angivet for henholdsvis den gamle og den nye ana
lysemetode. 
(Bemærkning til signatur: Kategori 2 = lettere forurenet jord og Uden for kategori = Kraftigere forurenet)

Regnvandsbassiner

me de stoffer og evt. gennemgå en fysisk 
ka rakterisering, der fastlægger indholdet af 
vand, tørstof og evt. glødetab. 

I praksis foregår det ved, at der laves en 
undersøgelse af sand/slam, inden det opgra-
ves, dvs. en forklassifikation i lighed med en 
forureningsundersøgelse. Indholdet af under-
søgelsen afklares med myndighederne og de 
potentielle modtagere af det overskydende 
materiale. På den måde er der kendskab til 
materialets miljømæssige og fysiske karakteri-
stika, inden det opgraves. Med det som 
grundlag kan der indhentes tilladelse til bort-
skaffelse eller genanvendelse og transport. 

Ny analysemetode sorterer kulbrinter 
Vores erfaringer viser, at de traditionelle 
analysemetoder med GC/FID påviser et noget 
større indhold af kulbrinter dvs. oliekompo-
nenter end det reelle niveau. Dermed bliver 
det også unødvendigt dyrt at bortskaffe det 
overskydende materiale. Dette skyldes, at 
naturligt forekommende organiske stoffer 
(nedbrudte blade, græs og lignende) typisk 
giver ”støj” ved traditionelt anvendte analyse-
metoder på denne type sediment, og derved 

kan overestimere det reelle kulbrinteindhold 
(af mineraloliekomponenter) med op til 100 
%. Den nye metode giver mulighed for at sor-
tere de naturligt forekommende kulbrinter 
fra, så der kun er mineraloliekomponenter ne 
tilbage. Dermed identificeres også det 
rigtige og meget lavere kulbrinteindhold. I 
praksis betyder det, at det sediment, der skal 
bortskaffes, kan klassificeres i en lavere foru-
reningsklasse; typisk vil ca. halvdelen kunne 
indplaceres en klasse lavere (se figur 2). Om-
kostningerne til bortskaffelse bliver således 
også betydeligt lavere i vores eksempler i 
en størrelsesorden fra 60 kr./t til 250 kr./t. 
Forudsætningen herfor er naturligvis, at an-
dre miljøparametre ikke indvirker negativt på 
indplacering i forureningsklasse og dermed 
på bortskaffelsesomkostningerne. 

Afvanding inden bortskaffelsen
Det overskydende materiale kan have et 
stort indhold af vand. Det kan ofte være hen-
sigtsmæssigt at fjerne en del af vandet ved 
dræning inden bortskaffelsen for at spare 
deponeringsomkostningerne for vandet. Valg 
af strategi skal naturligvis holdes op mod om-

kostningerne til dræning.
Mulighederne for bortskaffelse af det 

afvandede materiale skal undersøges og afkla-
res. I lighed med bortskaffelse af forurenet/
lettere forurenet jord er der mange penge at 
spare, når man vælger den rigtige løsning.

Den praktiske udførelse
Det sidste skridt er planlægningen af den fy-
siske fjernelse af det overskydende materiale. 
Dette kan ofte være en udfordring, ikke kun 
fordi adgangsforholdene med større materiel 
kan være vanskelig, men også fordi entre-
prenøren løbende skal sikre optimal afdræ-
ning og lempning og samtidig håndtere tilført 
overfladevand under nedbør. 

Store besparelser at hente
Vores erfaringer med metoden i forbindelse 
med oprensning af tre mindre og et meget 
stort bassin er, at dette koncept kan give 
besparelser på mellem 15 og 30 procent. Der 
har været tale om budgetter for hvert bassin 
på mellem ca. 1,5 og 8 millioner kr.

Ovenstående er eksempler på, hvad der 
kan komme ud af, at to fagområder, som nor-
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Figur 3. Eksempel på afdrænet sediment 
klar til bortkørsel via etableret kørevej for 
maski ner og lastbiler.

malt ikke arbejder sammen, mødes om en 
problemstilling og tænker kreativt. Kravene i 
vandrammedirektivet og til regnvandsbassin-
ernes funktion og tilstand gør, at der frem-
over helt givet bliver behov for mange af 
denne type oprensninger. 
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Stemningsbilleder fra Miljøcenter Ringkøbings overvågning af søer i 2010

På Miljøcenter Ringkøbing er sommer ensbetydende med en omfattende overvågning af små og store vestjyske søer. I 2010 har overvågningen 
bl.a. omfattet vegetationsundersøgelser i søer, der aldrig tidligere har været undersøgte, samt naturtypebestemmelse og levestedstedskortlæg-
ning i mindre søer i internationalt beskyttede områder.

Undersøgelse i Brokholm Sø, Nord for Skive. Store dele af 
søen er dækket af trådalger. 

Strandbo i blomst på bredden af Hampen Sø samt den kugleformede 
brombæralge (Nostoc zetterstedtii)




