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Det sidste århundredes belastning af vand-
miljøet med organisk stof og næringssalte, 
har medført eutrofiering af mange både fer-
ske og marine vande. Det er især P-tilførslen, 
som har haft stor betydning for eutrofierin-
gen, da algevæksten i de fleste søer og en del 
fjorde periodisk er P-begrænset /1/. Uden 
indgreb vil de belastede vandmiljøer få svært 
ved at opfylde EU’s vandrammedirektiv, som 
stiller krav om en god økologisk tilstand 
inden 2015. Den eksterne P-tilførsel til søer 
og fjorde kommer i dag primært fra landbrug 
og punktkilder, mens den interne belastning 
skyldes frigivelse af ophobet P i sedimentet. 
Der er derfor brug for effektive og økono-
miske metoder til at fjerne internt såvel som 
eksternt P.

To undersøgelser har uafhængigt af hina-
nden vist, at knust gasbeton meget effektivt 
kan adsorbere P /2,3/ og knust beton for-
ventes at have tilsvarende egenskaber. Bind-
ingskapaciteten skyldes betonens cementfrak-
tion, som har et højt indhold af kalcium (62 
%) og desuden indeholder aluminium (5 %) 
og jern (4 %), der alle er effektive P adsorban-
ter. Knust beton stammer ofte fra nedrivning 
af bygninger, og kan købes hos nedknusn-

ingsfirmaer til omkring 65 kr. pr. ton, og 
kunne derfor potentielt være et meget attrak-
tivt alternativ til de mere gængse metaller 
brugt til sørestaurering som f.eks. Al og La 
/4,5/. Denne artikel beskriver P-adsorptionen 
til forskellige typer knust beton ved vari-
erende P-koncentration og betonkornstør-
relse. Derudover er betons effekt på pH, alka-
linitet og metaludvaskning til vandet 
undersøgt.

Undersøgelsen
Fem betontyper blev undersøgt (tabel 1). 
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Tabel 1. Karakteristik af de 5 undersøgte betontyper. Deres oprindelse er angivet sammen 
med indholdet af en række elementer samt standardafvigelser (n=6). Ren Ålborg Portland 
cement er medtaget som sammenligning. 

Betondæk, Betonvæg og Gasbeton er rene 
betontyper, der ikke er forurenet med jord 
eller andre nedknusningsmaterialer. Knust 
beton 1 og 2 er hentet hos et nedknusnings-
firma, og er derfor en blanding af forskellige 
betontyper med en mindre andel af jord og 
andre nedknusningsmaterialer. Knust beton 
1 indeholder desuden en større mængde 
knuste teglsten. 

Hovedbestanddelen i alle typer er kalcium. 
Tungmetalindholdet i beton skyldes dels et 
optag fra omgivelserne i hele betonens lev-
etid, og dels at en del af den relativt dyre ce-
ment til betonstøbning erstattes af forskellige 
tilsætningsstoffer (f.eks. flyveaske), som ofte 
indeholder tungmetaller.

Adsorption/desorption
Knust beton til P-fjernelse er en ny metode, 
og de tidligere undersøgelser /2,3/, har kun 
fokuseret på gasbetons evne til at rense 
spildevand med høje P-koncentrationer. Her 
er derimod testet 5 betontyper ved forskel-
lige P-koncentrationer (tabel 1). Medmindre 
andet er anført, er alle forsøg udført ved pH 
10-12, som opstår spontant, når beton kom-
mer i kontakt med vand pga. kalciumhydrox-
idfrigivelse fra betonen.

Første skridt var at undersøge adsorptio-

Type: Betondæk Betonvæg Gasbeton Knust 
beton 1

Knust 
beton 2

Ålborg 
Portland

Oprindelse Knust rent 
betondæk

Knust ren 
betonvæg

Knust 
gasbeton-

blok

Blandet 
knust 
beton/

tegl

Blandet 
knust 
beton

Ren BASIS 
cement

Indhold (µg/g tørvægt)

Cu 49±2 95±3 37±12 48±3 58±2 87

Pb 33±6 54±10 35±11 87±13 43±6 45

Cr 101±19 33±10 33±7 57±14 115±13 22

Cd 1±1 2±1 1±1 1±1 2±1 <20

Indhold (mg/g tørvægt)

P 2±0,3 2±0,1 13±2 1±0,1 1±0,2 1

Al 24±0,3 30±2 18±0,3 22±1 24±5 27

Fe 24±0,2 29±2 17±0,2 24±1 25±5 25

Ca 458±34 551±51 527±81 240±17 327±25 441
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nen ved forskellige P-koncentrationer. Ad-
sorptionen til knust beton med en kornstør-
relse < 125 µm blev målt, ved en lav (20 µg/l) 
og en høj (500 µg/l) P- koncentration. Ved 20 
µg P/l sås, efter en dag, adsorption til 2 af de 
5 typer på hhv. 28 ± 7 og 26 ± 5 %, mens de 
øvrige typer ikke adsorberede ved denne lave 
P-koncentration. Ved den høje koncentration 
på 500 µg P/l sås derimod adsorption til alle 
typer. Betonvæg, Betondæk og Knust beton 2 
adsorberede 92-96 %, mens Gasbeton og 
Knust beton 1 adsorberede 45-50 %. 

Herefter var det naturligt at undersøge, om 
der var forskel på adsorptionen ved forskel-
lige kornstørrelser. Forsøget blev udført med 
de 3 betontyper som adsorberede bedst ved 
den høje P-koncentration i første forsøg og 
adsorptionen blev målt efter 8 dage for korn-
størrelser på < 125 µm, 1-2 mm og 2-4 mm. 
Figur 1 viser at adsorptionen i høj grad var af-
hængig af kornstørrelsen og dermed areal/
volumen-ratioen eftersom adsorptionen sti-
ger med stigende ratio. 

Næste trin var at bestemme realistiske P-ad-
sorptionskapaciteter for de 5 typer ved at un-
dersøge adsorptionskapaciteten for kornstør-
relser mellem 0,25 og 16 mm. Dette er de 
hyppigst forekommende kornstørrelser hos 
nedknusningsfirmaerne, og de er derfor let-
tere og billigere at fremskaffe end de små ko-
rnstørrelser anvendt i første forsøg. For at 
opnå fuldstændig P-mætning af betonen og 
dermed max. adsorptionen, anvendtes en 
meget høj startkoncentration på 1000 mg P/l, 
svarende til 20 mg P/g beton. Efter 1,5 måned 
var betonen mættet (figur 2). Gasbeton ad-
sorberede næsten 100 % (19,6 mg/g), mens 
Betonvæg, Knust beton 1 og 2 adsorberede 
40-60 %, hvilket resulterede i adsorptionska-
paciter på hhv. 11,1; 10,2 og 8,3 mg/g. Be-
tondæk havde den laveste adsorptionskapac-
itet på 5,1 mg/g.

Adsorptionsmekanismen er frigivelse af kal-
ciumhydroxid fra betonen som medfører P-
adsorption på betonoverfladen som kalcium-
fosfat og Oğuz mfl. /3/ beskriver, hvordan 

Figur 1. Adsorption af P til 3 betontyper ved forskellige kornstørrelser med angivelse af 
standardafvigelser (n=3). Kornstørrelsen er omregnet til areal/volumen-ratio, så <125 µm, 
1-2 mm og 2-4 mm giver en ratio på hhv. 48, 4 og 2. 

P-adsorptionen til gasbeton begrænses efter-
hånden som betonpartiklerne dækkes af kal-
ciumfosfat. P-adsorptionen til de her anv-
endte betontyper beskrives fint vha. 
Langmuirisotermen,  hvilket indikerer at ad-
sorptionen sandsynligvis også her er overf-
ladebetinget. Idet små betonpartikler har en 
større areal/volumen-ratio end store beton-
partikler, vil samme betonmængde derfor re-
sultere i en højere adsorption ved små beton-
partikler. Dette forklarer også hvorfor 
adsorptionen var højest ved de lave kornstør-
relser (figur 1).

Et er evnen til at adsorbere P, men for at 
opnå en effektiv P-fjernelse er det ligeså 
vigtigt at frigivelse (desorption) af det aller-
ede adsorberede P er minimal. Desorptionen 
fra 100 % P-mættet beton blev målt over 2 
uger, ved neutral pH, da desorptionen her 
forventes at være størst (figur 3). Betonty-
perne frigav under 5 % af den adsorberede 
mængde, hvilket generelt fandt sted indenfor 
1-2 dage.

pH-effekter
Alle betontyper medfører en stigning i pH 
og for nogen typers vedkommende også al-
kalinitet, når de kommer i kontakt med vand 
(figur 4) primært pga. frigivelse af basisk kal-
ciumhydroxid fra betonen (boks 1). Alle pH-
stigninger skete øjeblikkeligt ved tilsætning 
af beton til vand. De 3 typer med den højeste 
adsorptionskapacitet (ved 500 µg P /l) med-
førte en pH-stigning på 11,4-12,2, mens de 2 
øvrige betontyper resulterede i pH-stigninger 
på 9,6 og 9,8. 

De 2 rene betontyper som skabte den 
største pH-stigning i vandet, skabte også en 
kraftig alkalinitetsstigning, pga. et højt ind-
hold af karbonationer og er dermed mindst 
modtagelig for neutralisering pga. den høje 
bufferkapacitet. Dette kan blive problematisk 
i forbindelse med dosering af knust beton i 
naturlige vandmiljøer, hvor en høj pH-værdi 
vil give problemer ved manglende neutraliser-
ing, fortynding eller lignende.

Alle forsøgene har vist, at beton har en ef-
fektivt P-adsorption ved den høje pH, som 
opstår spontant, når beton kommer i kontakt 
med vand. Da høj pH er problematisk i na-
turen, er P-adsorptionen også undersøgt med 
neutraliseret beton. For at opnå forskellige 
pH-værdier blev der brugt demineraliseret 
vand med lav alkalinitet (0,01 mM) og dræn-
vand med en naturlig høj alkalinitet (3,4 mM). 
Drænvand dæmper basepåvirkningerne fra 
betonen, mens demineraliseret vand ikke æn-
drer pH. pH-værdier fra 8-11 blev opnået ved 
at blande drænvand og demineraliseret vand, 
mens pH 6 og 7 blev opnået ved at tilsætte 
syre til drænvand. Forsøget, som blev udført 
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Boks 1. pH-stigning ved kontakt med vand
Ved støbning af beton, reagerer klinkemineralerne i cementen med 
vand, og danner tobermorit og kalciumhydroxid. Tobermorit er et kalci-
um-silikat-hydrat-mineral, som består af kalciumhydroxid (Ca(OH)2), si-
liciumdioxid (SiO2) og vand. Det høje indhold af den stærke base kalci-
umhydroxid øger pH-værdien i betonens vandfase til over 12,5 /6/.
Når betonen er hærdet, vil kalciumhydroxiden være indkapslet, og der-
med ikke længere udgøre et pH-problem, medmindre betonen kommer 
i kontakt med vand. Så vil den frie kalciumhydroxid blive genopløst og 
tobermorit vil reagere med vand og frigive kalciumhydroxid, hvorved 
pH i de omgivende vandmasser stiger. I takt med at kalciumhydroxid 
udvaskes, vil pH dog gradvist falde /2/.
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ved 500 µg P/l, viste som ventet, at beton er 
mest effektiv ved høj pH (ca. 11) jf. figur 5. 
Ved pH 8-9,5 blev der derimod kun adsorb-
eret omkring 20 % af den tilgængelige P. Ved 
pH 6-7 sås en stigning i adsorptionen, hvilket 
måske skyldes aluminium som blev frigivet i 
mikromiljøet omkring betonen, hvor pH sta-
dig var høj. Når den opløste aluminium op-
blandes i det neutrale vand dannes alumini-
umhydroxider, som binder P. Dette er dog 
ikke endeligt påvist.

Udvaskning fra beton
Da kalcium og måske til dels aluminium er 
afgørende for betons adsorptionskapacitet 
over længere tid, blev udvaskningen under-

Udvaskningen i dette eksempel ligger langt 
under grænseværdierne for drikkevand (tabel 
3), og udgør derfor ingen risiko mod hverken 
mennesker eller vandlevende organismer. 

Knust beton i søer?
Næringsrige søer har en stor intern P-belast-
ning, som fastholder søerne i en næringsrig 
tilstand /1/. Det er derfor nærliggende at se 
på om beton kan anvendes til sørestaurering. 
Knust beton fra nedknusningsfirmaer har 
ty pisk en kornstørrelse på op til 35 mm eller 
mere. Regnes der med udlæggelse af et 5 
cm tykt betonlag, for at sikre en tilstrækkelig 
dækning af sedimentet, viser beregninger ud 
fra de udførte pH-forsøg at et sådan betonlag 
udlagt i en sø med en middeldybde på 5,5 
m, vil medføre en pH-stigning i søvandet til 
omkring pH 10. Dette er helt uacceptabelt og 
det kan derfor ikke anbefales at bruge beton 
i søer. 

Konklusion
Knust beton har en effektiv P-binding ved høj 
pH, dels pga. en høj adsorptionskapacitet 
(8,3-19,6 mg P/g beton) og dels pga. en lav 
desorption (0,1-0,5 mg P/g beton). Derudover 
er udvaskningen af tungmetaller så ubetydelig 
at det ikke forventes at udgøre nogen risiko 
for vandlevende organismer. 

Knust beton giver dog anledning til øjeb-
likkelige og markante pH-stigninger ved kon-
takt med vand, selvom stigningen er mere 
moderat i højalkaline vandmiljøer end i laval-
kaline. Som en konsekvens af pH-stigningen 
kan knust beton ikke bruges til at reducere 
den interne belastning i søer. Det vil af alkali-
nitetsårsager heller ikke kunne bruges som 
filter opstrøms lavalkaline søer. Men en mu-
lighed kunne være at anvende knust beton i 
eller omkring dræn, eller som filtermateriale i 
infiltrationsbassiner, og dermed reducere ek-
stern P-tilførsel. Disse muligheder vil blive be-
skrevet i en senere artikel i Vand og Jord mål-
rettet anvendelsesmulighederne. Knust beton 
bør kun bruges i systemer, hvor det basiske 
vand kan fortyndes tilstrækkeligt før udledn-
ing til recipient, f.eks. en højalkalin sø eller 
det marine miljø, hvor det ikke giver miljø-
problemer.

Villum Kann Rasmussen Fonden takkes for støtte til Center 

for Sørestaurering – CLEAR (www.lake-restoration.net).
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Figur 2: P-adsorptionskapacitet for de 5 betontyper over 1,5 mdr., med standardafvigelser 
(n=4). 

Figur 3: P-desorption fra de 5 typer over 14 dage med standardafvigelser (n=4). Desorptio-
nen er angivet i % af adsorberet P.

søgt over 8 uger. Den maksimale udvaskning 
af kalcium og aluminium var på hhv. 4,6 % og 
0,02 %, hvilket ikke tyder på, at adsorptionen 
svækkes nævneværdigt pga. tab af kalcium og 
aluminium fra betonen.

Endelig blev udvaskningen af en række ele-
menter målt over 8 dage (tabel 3). For at vur-
dere hvorvidt udvaskningen af tungmetaller 
fra betonen er problematisk, blev der sam-
menlignet med grænseværdierne for 
drikkevand vha. følgende eksempel. Hvis man 
konservativt antager at den maksimale ad-
sorptionskapacitet kun er 50 % af, hvad der er 
fundet i figur 2, så skal der bruges 26-100 g 
knust beton til at fjerne P i 1 m3 drænvand 
med en P-koncentration på 254 µg P/l /7/. 
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Figur 4. pH og alkalinitet i vand med de 5 betontype, med stand-
ardafvigelser (n = 3). For at simulere naturlige forhold er forsøget 
udført i 2 mM NaHCO3. 

Figur 5. P-adsorption til Knust beton 2 ved forskellige pH-værdier 
inkl. standardafvigelser (n = 3). 

Betontype: Betondæk Betonvæg Gasbeton Knust beton 1 Knust beton 2

Udvaskning µg/g µg/l* µg/g µg/l* µg/g µg/l* µg/g µg/l* µg/g µg/l*

Cu < 1,5 < 0,2 < 1,5 < 0,1 < 1,5 0,0 < 1,5 < 0,1 < 1,5 < 0,1

Pb 9,3 0,9 1,9 0,1 9,5 0,2 < 1,5 < 0,1 < 1,5 < 0,1

Cr 5,5 0,6 13,2 0,6 < 0,1 0,0 < 0,1 0,0 0,1 0,0

Cd 0,2 0,0 0,3 0,0 < 0,2 0,0 < 0,2 0,0 0,2 0,0

P 4,9 0,5 1,2 0,1 3,4 0,1 3,6 0,2 2,8 0,2

Al 6,5 0,7 6,6 0,3 9,0 0,2 2,4 0,1 2,7 0,2

Fe 20,5 2,1 43,3 2,0 17,3 0,4 10,6 0,5 12,5 0,8

Ca 563,6 56,5 745,6 34,2 457,2 11,9 174,0 8,7 313,0 19,1

Si 498,4 49,9 312,6 14,3 1226,0 31,8 486,8 24,2 572,8 35,0

Tabel 2. Udvaskning af en række elementer fra de 5 typer over 8 dage. Udvaskningen er angivet i µg/g beton og i µg/l ud fra et udvaskning-
seksempel, se nedenfor. Målinger under detektionsgrænsen er markeret med ”<”. 

* Værdierne i µg/l skal sammenlignes med grænseværdierne for drikkevand, som er hhv. 100, 5, 20 og 2 µg/l for kobber, bly, krom og cadmium.

phorus from wastewater. Colloids and Surfaces A: 

Physicochem. Eng. Aspects 265, 141-148.

/3/ Oğuz, E., Gürses, A., Canpolat, N., 2003. Removal of 

phosphate from wastewaters. Cement and Concrete 

Research 33: 1109-1112.

/4/ Hansen, J., Reitzel, K., Rodriguez, A., Andersen, F.Ø., 

Jensen, H.S., 2004. Restaurering af Sønderby Sø med 

aluminium. Vand og Jord 11(2), 70-73.

/5/ Reitzel, K., Jensen, H.S., Mortensen, S., Egemose, S., 

Flindt, M., Andersen, F.Ø., 2010. Kemisk sørestaure-

ring 1: Et nyt fosfatbindende produkt. Vand og Jord 

17(1), 32-34.

/6/ Herholdt, A.D., Justesen, C.F.P., Nepper-Christensen, 

P., Nielsen, A., 1985. Beton-Bogen. 2. udgave. 

Aalborg Portland, Cementfabrikkernes tekniske 

oplysningskontor. 

/7/ Egemose, S., Jensen, H.S., Jensen, H.E., 2008. Fosfor 

i regnvand fra separatkloakerede oplande. Vand og 

Jord 15 (2), 63-65.

Knust beton og fosforfjernelse

Melanie J. Sønderup, Charlotte h. JenSen og Malde V. 

Beinthin er miljøingeniørstuderende, og skriver speciale 

på Biologisk Institut, Syddansk Universitet.

KaSper reitzel og Sara egeMoSe er post docs på Biologisk 

Institut, Syddansk Universitet, og arbejder bl.a. med 

reduktion af eksterne P-tilførsler.

MogenS r. Flindt er lektor i økologi på Biologisk Institut, 

Syddansk Universitet.

God vejledning for feltbiologer
Esbern Warncke; Feltbiologi, Gyldendal 2008. 
Bent Lauge Madsen
Biologien i dag er, hvis man skal have succes, 
et indendørs arbejde, hvor naturens skabnin-
ger ender som striber på trækpapir. Langt fra 
bekendtskabet med dem ude i naturen. 

Men hvis man er så gammeldags, at man 
gerne vil se hvordan naturen ser ud ude i vir-
keligheden, så er Esbern Warnckes bog om 
feltbiologi en god vejleder. Den er en brug-
sanvisning på, hvordan man sætter tal på na-
turen, uden at glemme skabningen bag tall-
ene. Tælle planter og konservere dem med 

omhyggelige etiketter på herbarieark. Mærke 
løbebiller og fange dem i fangglas. Finde møn-
stre i deres forekomst, og søge sammenhæng 
med levevilkårene. Og der præsenteres et er 
rigt udvalg af måleudstyr, til mere eller snarere 
mindre overkommelige priser.

For hvert emne er der en overskuelig in-
dledning, hvor livsvilkårene på levestederne 
er beskrevet fornemt illustreret. Meget lære-
rigt og inspirerende er afsnittene om forfat-
teren egne, mangeårige studier af stenbræk. 
Gid det kunne inspirere andre til også at 
starte den slags langtidsforsøg. Udfordringen 
er plan og udholdenhed. 

Der er kortfattede, men gode råd om at 
bearbejde talmaterialet. Dog uden den nyttige 
non-parametriske statistik, der passer så godt 
til den ikke normalfordelte natur. Der er gode 
råd om at publicere. 

Jeg kunne savne et kapitel, der hedder ”felt-
biologi for fattigrøve”: Hvordan man selv kan 
lave sit udstyr, fra simple mikropipetter til ter-
mometre. Men bogen er til at købe, også for 
fattigrøve, til 199 kr, i flot udstyr. Den slags 
bøger er der ikke mange af, ej heller ude i ver-
den. Det burde være nærliggende at udgive 
den i en engelsk udgave.

Bent Lauge Madsen


