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Kortlægning af miljøfarlige stoffer
Der blev udvalgt 14 kilder, som alle afleder 
vand til København Havn. Disse kilder omfat-
tede renseanlæg (både renset spildevand og 
by-pass, dvs. delvist renset spildevand), kloak-
overløb (både renset og urenset spildevand), 
overfladeafstrømning, afværgevand fra affalds-
depoter og industrier. Lokaliteterne for de 14 
kilder er vist i Figur 1. 

Alle kilder blev analyseret for en række mil-
jøfarlige stoffer – de såkaldte BSAP-stoffer – 
som er karakteriseret ved at være svært ned-
brydelige i miljøet, meget giftige for 
vand  levende organismer og/eller have uøn-
skede langtidsskadelige effekter såsom at 
være hormonforstyrrende, se boks 1. For hver 
kilde blev der udtaget repræsentative spil de-
vandsprøver. Der blev samtidigt foretaget 
målinger eller estimater af vandflowet fra de 
enkelte kilder. Der blev videre taget marine 
vandprøver fra henholdsvis Øresund og 
Østersøen og disse blev også analyseret for de 
samme stoffer. Endeligt blev der udtaget sedi-
mentprøver ved forskellige positioner i hav-
nen og umiddelbart udenfor havnen. Positio-
nen for sedimentprøverne er også vist i figur 
1. Sedimentprøverne blev analyseret for de 
samme stoffer. Det samlede prøvetagning-
sprogram blev gennemført i tre kampagner 
fra september 2009 til juni 2010. Samtlige 
måleresultater fremgår af COHIBA-rapporten 
om måleprogrammet /1/.

Resultaterne fra de kemiske analyser blev 
sammen med flowmålinger anvendt til at be-
regne de udledte mængder af stofferne fra de 
enkelte kilder. I denne artikel præsenteres 

kun resultaterne for et udpluk af stofferne, 
nemlig bisphenol A, klorerede paraffiner 
(SCCP+MCCP), perfluorerede stoffer (PFC), 
dioxiner, nonylphenoler (NP+NPE) og kvik-
sølv. Tabel 1 viser de målte koncentrationer 
samt de beregnede mængder fra de enkelte 
kilder inklusive bidraget fra atmosfæren. 

Figur 2 viser et eksempel på de enkelte kil-
ders relative bidrag til den samlede udledte 

mængde for stoffet bisphenol A. Det fremgår, 
at udledninger fra renseanlæg inklusive by-
pass er identificeret som den væsentligste ud-
ledning (78%) af bisphenol A til Københavns 
Havn. I alt udledes der årligt ca. 20 kg bisphe-
nol A til Københavns Havn. Øvrige stoffer er 
som relative bidrag beskrevet i COHIBA-rap-
porten om prioritering af kilder og mulige 
reduktionstiltag. 

Miljøfarlige stoffer i Københavns Havn
Et netop gennemført Østersø-projekt – COHIBA-projektet – har via 

et omfattende måleprogram kortlagt udledninger af miljøfarlige stof-

fer til Københavns Havn. Kortlægningen omfatter udledninger fra 

renseanlæg, kloakoverløb, overfladeafstrømning, affaldsdepoter og 

udvalgte industrier. De miljøfarlige stoffers videre skæbne og tran-

sport i Københavns havn er modelleret. Resultaterne er blevet an-

vendt til at prioritere kilderne til udledning til havnen. 
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Figur 1. Målepunkter i det danske måleprogram. De røde punkter viser direkte udledninger 
til recipient, mens de gule punkter viser udledninger til offentlige renseanlæg. Sorte punkter 
viser lokaliteter, hvor der er udtaget sedimentprøver.
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Parameter Flow Bis A SCCPa+ 
MCCPb

Sum PFC Dioxins 
(WHO 
TEQ)

NPa+NPE Kviksølv

tm3/år µg/l µg/l µg/l pg/l µg/l µg/l

PNEC-langtids(generelt) 0,01 0,1b
0,4a

2,5 - 0,3a* 0,05*

PNEC-korttids 10 1b
1,4a

25 2,0a* 0,07*

PNEC-indirekte forgiftning 17 0,16b
0,9a

0,08 - 8,3 -

Renseanlæg1 Udløb 65.600.000 0,06 0,021 0,025 0,21 0,097 0,51

Renseanlæg1 by-pass 2.000.000 0,37 0,088 0,015 0,88 <0,01 0,071

Renseanlæg2 Udløb 27.400.000 0,36 0,033 0,033 0,5 0,18 0,59

Renseanlæg2 by-pass 1.900.000 0,55 0,15 0,015 1,7 <0,01 0,093

Harrestrup Å, tørvejr 4.036.000 0,06 0,2 0,022 0,072 <0,01 0,36

Harrestrup Å, regnvejr 5.460.000 0,126 0,21 0,019 0,67 1,2 <0,05

Industriområde – overflade- afstrømning - 0,16 <DL - - 3,8 <DL

Shredder overfladeafstrømning 10.000 7,35 7,6 0,325 12,4 <0,01 0,45

Urban overfladeafstrømning 2.021.000 0,25 0,104 0,8 0,88 0,19 0,21

Fælleskloak-overløb 1.900.000 0,42 0,383 1,85 0,45 0,65 0,49

Affaldsforbrændingsanlæg 31.342 57 0,38 0,062 0,83 0,39 <DL

Kraftværk, koncentrat 300.000 <0,1 0,05 0,0092 0,046 <0,01 <DL

Kraftværk, sedimentations. 41.500 0,15 0,042 <DL 0,25 0,12 0,068

Vandprøver fra Øresund - <0,1 0,28 0,0057 0,22 <DL <0,05

Vandprøve fra Østersøen - <0,1 0,16 - - <DL <0,05

Samlet bidrag fra kilderne 19,7 kg/
år

5,7 kg/år 7,9 kg/år 39 mg/
år

27 kg/år 52,9 kg/
år

Atmosfærisk nedfald (areal 158 km2) - ≈7,4 kg/
år

≈0,9 kg/
år

≈158 
mg/år

- ≈6 kg/år

Samlet mængde 19,7 kg/
år

11,3 kg/
år

8,8 kg/år 908 mg/
år

27 kg/år 59 kg/år

% fra kilderne 100% 51% 90% 4% 100% 90%

* Vandkvalitetskrav fra Bek. 1022 2010. For kviksølv gælder VKK for opløst stof samtidigt med at der skal tages hensyn til naturlig 
baggrundskoncentration.

Tabel 1. Måledata for de 14 kilder. Målte koncentrationer og beregnede mængder, der afledes til Københavns Havn. De målte koncentra-
tioner, som overstiger PNEC er angivet med fed rød /1,2,3/.
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Indledende screening
Til en indledende vurdering af, om aflednin-
gen af miljøfarlige stoffer kan være proble-
matisk, blev de målte koncentrationer sam-
menlignet med koncentrationer, hvor der 
ikke forventes effekter i miljøet = PNEC (se 
boks 2). Hvis de målte koncentrationer er 
over PNEC kan det ikke udelukkes, at der kan 
være effekter på vandlevende organismer. Re-
sultatet af denne sammenligning er vist i tabel 
1, hvor de koncentrationer, der er over PNEC, 
er angivet med rødt. Det skal bemærkes at 
sammenligningen med PNEC her kun anven-
des til screening af udledningerne. Ved en 
reel vurdering af overskridelser af PNEC 
skal der naturligvis indregnes spredning 
og skæbne i vandområdet, hvilket netop er 
formålet med den efterfølgende modellering.

Det fremgår af tabel 1, at for de udvalgte 

Boks 1. Undersøgte miljøfarlige stoffer
De undersøgte miljøfarlige stoffer er – bortset fra bisphenol A – priori
te rede stoffer i HELCOMs Handlingsplan for Østersøen (Baltic Sea Ac
tion PlanBSAP). Handlingsplanen har som mål at fjerne emissionerne 
af stofferne, samt at få reduceret forekomsten af stofferne så langt ned 
mod baggrundsniveauet, som muligt, samt så langt ned, at de ikke ud
gør en risiko for Østersøen.

Miljøfarlige stoffer fra 12 forskellige stofgrupper indgår i listen over 
prio riterede stoffer  heriblandt metaller, perfluorerede stoffer (PFC), 
chlorparaffiner, nonyl og octylphenolethoxylater, bisphenol A, dioxiner 
og bromerede flammehæmmere. 

De udvalgte stoffer er karakteriseret ved at være svært nedbrydelige i 
miljøet, meget giftige for vandlevende organismer og/eller have uøn
skede langtidsskadelige effekter såsom at være hormonforstyrrende. 
For yderligere information henvises til de danske baggrundsrapporter, 
som kan downloades fra www.cohibaproject.net.
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stoffer, er de målte koncentrationer i en eller 
flere af kilderne over PNEC. For bisphenol A, 
er de målte koncentrationer i stort set alle 
kilder over PNEC. Det samme gælder for 
kviksølv. For PFC er koncentrationen i kloak-
overløb, urban overfladeafstrømning og i 
overfladeafstømning fra shredderpladsen 
over PNEC. Nonylphenoler blev målt i høje 
koncentrationer i overfladeafstrømningen fra 
industriområdet og endvidere i kloakoverløb 
og fra affaldsforbrændingsanlægget 

For de klorerede paraffiner (SCCP+MCCP), 
er de målte koncentrationer over PNEC i af-
strømningerne fra by, kloakoverløb, i Harre-
strup Å, der løber ud i Københavns havn, 
samt fra shredderpladsen. Det skal dog be-
mær kes, at de baggrundskoncentrationer for 
SCCP+MCCP, der blev målt i Øresund og 
Østersøen er højere eller på niveau med de 
målte koncentrationer i kilderne (hvis der ses 
bort fra afstrømningen fra shredder-pladsen, 
som dog mængdemæssigt kun bidrager 
meget lidt).

For dioxiner er de tilgængelige PNEC-vær-
dier gældende for koncentrationer i vandlev-
ende organismer og i sediment. For at vur-
dere vandkoncentrationerne direkte har DHI 
i projektet opstillet en PNECBadning der er 
baseret på et meget forsigtigt skøn på, hvor 
meget badende udsættes for dioxiner. 
PNECBadning er fastlagt til 0,07 pg WHO 
TEQ/l og kan anvendes til at screene styrken 
af kildekoncentrationerne. Det skal videre 
bemærkes, at nedfald af dioxin fra atmosfæ-
ren er væsentligt større end bidragene fra de 
14 kilder (se tabel 1).

Ud fra denne indledende screening af de 
målte koncentrationer og beregnede afledte 
mængder blev det besluttet, at undersøge 

Figur 2. Procentfordelingen af bisphenol A-udledningen til Københavns Havn fordelt på de 
forskellige kildetyper.

Figur 3. Målte og beregnede koncentrationer af bisphenol A i sediment.

den videre skæbne af bisphenol A og PFC i 
Københavns Havn. For SCCP+MCCP, antyder 
målingerne, at bidraget fra Østersøen til 
mæng de af SCCP+MCCP i Københavns Havn 
kan være større end bidraget fra de 14 kilder, 
som afvander til Københavns Havn, ligesom 
det atmosfæriske bidrag af dioxiner som 
nævnt er væsentligt højere end bidraget fra 
de 14 kilder. Nonylphenolerne blev målt un-
der detektionsgrænsen i for mange punkt-
kilder til, at det ville være meningsfuldt at 

modellere udledningerne, og kviksølv er pga. 
den historisk betingede forurening af sedi-
mentet i Københavns Havn vanskelig at skæb-
nevurdere (potentialet for resuspension vil 
kræve et særligt studie). 

Modellering af udledninger
Projektet har på baggrund af de målte kon-
centrationer gennemført en modellering af 
skæbnen af de to udvalgte stoffer (bisphenol 
A og PFC) til Københavns Havn over en peri-
ode på ét år (2009). 

Til beskrivelse af vandstrømningerne, blev 
DHI-modellen MIKE 3 anvendt /4/. MIKE 3 
blev sat op for Københavns Havn, hvilket in-
debærer, at dybderne skal defineres samt 
vinddata (hastigheder og retninger), lufttem-
peratur, luftens klarhed skal indsamles for det 
simulerede år. Endvidere skal grænsebetin-
gelserne for det tilgrænsende vand (vand-
niveau, saltindhold, temperatur) beskrives he-
nover året. Repræsentanter for samtlige 
væ sentlige kilder – 2 renseanlæg + bypass, 
overløbsbygværker, 52 udledninger med over-
fladeafstrømning, Harrestrup Å samt tre in-
dustrier – blev videre defineret i MIKE 3. 

MIKE 3 modellerer herudfra spredningen 
af stofferne på baggrund af de konkrete vand-
strømninger i havnen og nedbørshændelser i 
løbet af året. MIKE 3 blev koblet sammen 
med en såkaldt ECOLAB skabelon /5/. I ECO-
LAB skabelonen beskrives fjernelsesproces-

Miljøfarlige stoffer 
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serne som omsætning (bionedbrydelighed, 
fotolyse og hydrolyse) samt adsorption og 
sedimentation af de enkelte stoffer. På den 
måde kan modellerne anvendes til at give et 
detaljeret billede af, hvorvidt vandkvalitets-
kravene for de enkelte stoffer overskrides i 
vandområdet i løbet af året. 

Figur 3 viser en sammenligning af den 
målte og den beregnede koncentration af bi-
sphenol A i sedimentet. Det fremgår, at der er 
en tilfredsstillende overensstemmelse mellem 
de målte og de beregnede koncentrationer 
for bisphenol A i sediment. De tilsvarende re-
sultater af modelleringen af PCF viste, at mod-
ellen overestimerer koncentrationen af PFC i 
sedimentet. Uoverensstemmelsen antages at 
skyldes, at bindingen af PFC til sedimentet var 
overestimeret. PFC består af en stor gruppe af 
meget forskellige fluorerede stoffer med me-
get varierende egenskaber, og at de PFC-for-
bindelser, der primært afvandes til Køben-
havns Havn består sandsynligvis af mere 
vand opløselige forbindelser, end der er an-
taget i modellen.

Figur 4 og 5 viser et eksempel på modeller-
ingen af bisphenol A i Københavns Havn. Mo-
dellen forudsiger, at koncentrationen af bis-
phenol A flere steder i havnen vil overskride 
PNEC på 0,01 µg/l i perioder efter kraftig 
regn. Dog viser modellen også, at den årlige 
gennemsnitlige koncentration ikke vil over-
skride vandkvalitetskravet noget sted i hav-
nen. Modelberegningerne viste også, at den 
årlige gennemsnitskoncentration af PFC ikke 
vil overskride PNEC, men at der forekommer 
forhøjede koncentrationer efter kraftig ned-
bør.

Et værktøj til prioritering af udled-
ninger
En kombination af spildevandsmålinger, 
mængde-beregninger og modellering af 
udledningerne har således gjort det muligt at 

afgøre, hvorvidt punktkilder (fx renseanlæg, 
industrier eller kloakoverløb) er betydende i 
forhold til emissioner af specifikke miljøfar-
lige stoffer til Københavns Havn. 

Projektet viste, at for de undersøgte stof-
grupper er landbaserede punktkilde-udled-
ninger betydende for (væsentligste punkt-
kilder er angivet i parentes):
• PFC - Perflourerede stoffer (urban overf-

ladeafstrømning, kloakoverløb)
• Nonylphenolethoxylater (overfladeafstrøm-

ning fra industriområde, Harrestrup Å, 

kom munale renseanlæg)
• Bisphenol A (affaldsforbrændingsanlæg, 

renseanlæg+by-pass)
• Kviksølv (kommunale renseanlæg)

COHIBA-projektet giver en nyttig metode 
til at afgøre, om punktkilderne udgør en 
væsentlig miljøbelastning, eller om det er an-
dre mere diffuse kilder (atmosfærisk deposi-
tion, forurening fra skibstrafik etc.), som vil 
være de væsentligste. Sidstnævnte kildetyper 
har de lokale myndigheder og forsyninger 
kun ringe indflydelse på. På denne baggrund 
kan indsatsen fokuseres på de kilder, hvor 
der er størst reduktionspotentiale. Metoden 
vil også kunne anvendes fremadrettet overfor 
de mange nye miljøfarlige stoffer, som lø-
ben de offentliggøres under EU’s Vandramme-
direktiv. For disse nye stoffer er der behov for 
at beslutte, om reduktion ved punktkilderne 
skal prioriteres og hvilke eventuelle tiltag, der 
er de miljømæssigt og økonomisk mest forde-
lagtige. 

Referencer
/1/ Nielsen, Ulf et al: COHIBA WP3, 2011: Innovative 

approaches to chemical controls of hazardous 

substances – Results from chemical analyses, acute 

chronic toxicity tests in case studies (på engelsk). 

Figur 4. Overskridelseskort for bisphenol A. Farverne på kortet viser andelen af modelperi-
oden (hele 2009), hvor vandkvalitetskravet (VKK = 0,01 µg/l) er overskredet. Rød betyder 
f.eks. at kvalitetskriteriet er overskredet i mere en 15% af perioden. Grafen viser koncentra-
tionsvariationerne i udvalgte punkter i havnen.

Boks 2. Nul-effektkoncentration (PNEC)
PNEC står for PredictedNoEffect Concentration. Det er den højeste 
koncentration i miljøet, hvor der ikke forventes effekter. Der skelnes ty
pisk mellem PNEC for marint vand og PNEC for ferskvand, idet stoffer 
oftest tillægges at have større effekter på det marine økosystem end 
på ferskvandsøkosystemet. Endvidere skelnes der mellem korttidspå
virkninger og langtidspåvirkninger, idet organismerne kan tåle højere 
koncentrationer, hvis det sker på kort tid. 
Endeligt skelner man mellem direkte påvirkning af de organismer, der 
lever i vandet, og dels indirekte påvirkning som følge af, at stoffet ak
kumuleres i fødekæden og derved påvirker organismer højere oppe i 
fødekæden.

I COHIBAprojektet er der kun anvendt PNECværdier for the marine 
miljø. 
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Figur 5. Animation af spredning af bisphenol A i Københavns Havn. Figuren viser den modellerede situation to dage efter et kraftigt regnvejr 
i juni 2009. Video’en kan ses på www.cohiba-project.net under ”Prioritization and modeling of hazardous substances in Copenhagen”. 
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Aquafoto
Badevandsundersøgelse på Bali 1974. Badevandet ser ud til 
at være ok. Hvordan kvaliteten er i dag vides ikke. 

Maleri af Dewa Puta Mokoh, acryl på lærred, 1974. Neka Art 
Museun, Ubud, Bali. (Foto: Aquafoto, Indonesien)


