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”Er vi klædt på til at rense byernes spildevand 
om elleve år?”. Sådan var overskriften på 
Thor  kild Hvitved-Jacobsen og medforfatteres 
artikel i Dansk Vand tilbage i 2004 /1/. Anled-
ningen var den kommende implemente-
ring af Vandrammedirektivet i 2015 og nu i 

starten af 2012 er det stadig et meget relevant 
spørgsmål at stille. 

For bynære søer er særligt fosfor (P)-til før-
slen fra regnvandsbetingede udledninger af 
stor betydning for vandkvaliteten, da P oftest 
er det begrænsende næringsstof i mange 
søer. For at kunne opnå målopfyldelse skal 
der ske en reduktion af den eksterne P-tilfør-
sel til en lang række af disse søer, og det vil 
uvilkårligt komme til at betyde, at også P-ind-
holdet i regnvandsbetingede udløb til søerne 
skal reduceres. 

I forbindelse med regnvandsbetingede ud-

ledninger tænker mange uvilkårligt på over-
løb fra fælleskloakerede områder, hvor perio-
diske tilførsler af store mængder P kan være 
af endog meget stor betydning for søernes 
akutte og langsigtede miljøtilstand. Så det er 
absolut vigtigt at begrænse disse overløb! Nok 
så vigtigt er dog afstrømningen fra vejvand og 
separatkloakerede områder (Fig. 1), som også 
indeholder P, om end i langt mindre mæng-
der, men i modsætning til de periodiske over-
løb, så er regnvandsafstrømningen fra by og 
vej af en mere konstant karakter, når det reg-
ner.

Fosfor i regnvand
Indholdet af P i afstrømmende regnvand 
va  rierer meget. Baseret på de eksisterende 
målinger foretaget på regnvand i DK, svinger 
koncentrationen af totalfosfor (TP) fra 50-900 
µg P/L /2 og ref. heri/. Ofte benyttes typetal-
let 500 µg P/L ved beregning af belastningstal. 
Indholdet svinger dog meget såvel over året 
som under den enkelte regnvandshændelse. 
Indholdet afhænger også af nedbørsintensitet 

Regnvand kan også gøre søerne grønne
De senere års ændrede nedbørsmønster med hyppigere og mere in-

tense nedbørshændelser har for alvor sat fokus på betydningen af de 

regnvandsbetingede udledninger. Ét er at vores kældre og veje druk-

ner i vand, noget andet er kvaliteten af det afstrømmende regnvand. 

Fosforindholdet i det afstrømmende regnvand kan være det største 

problem set fra en bynær sø’s synspunkt.
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Figur 1. Eksempler på regnvandsbetingede udløb på Als og i Sønderjylland. (Foto: Egon Feike og Anders Skov Hansen).
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og længden af den forudgående tørvejrspe-
riode. Dertil kommer, at P-indholdet består 
af både partikulært bundet P og opløst P. 
Ofte udgør den opløste P-fraktion 50-70 
% af P-indholdet /2/, hvilket betyder, at en 
stor del af regnvandets P-indhold vil være 
direkte tilgængelig for algevækst samt at en 
effektiv reduktion forudsætter, at også opløst 
P fjernes. Ofte er der en klar ”first flush”-
effekt i begyndelsen af en nedbørshændelse. 
Dette ses på Fig. 2, som viser udviklingen i 
koncentrationen af TP opdelt i hhv. opløst 
og partikulært P før, under og efter en ned-
børshændelse. Det viste regnvandsbetingede 
udløb ligger i oplandet til Nordborg Sø. 
Ind  holdet af opløst-P er generelt højere end 
indholdet af partikulært-P. Specielt i starten af 
nedbørshændelsen stiger TP-koncentrationen 
op til 750 µg/L og i resten af perioden ses 
også TP-koncentrationer på adskillige hund-
rede µg P/L.

Med ovenstående P-indhold i det afstrøm-
mende vand vil der i mange tilfælde være 
brug for en P-reduktion inden udledning til 
en sø som recipient, for at denne kan opnå 
målopfyldelse i forhold til vandplanerne. 
F.eks. er støtteparameteren for Nordborg Sø 
mht. til en fremtidig P-koncentration i søvan-
det 25 µg/L for målopfyldelse. Uden intern 
belastning og i en fremtidig stabil ligevægtssit-
uation kræver det en årlig gennemsnitlig ek-
stern indløbskoncentration på maksimalt ca. 
50 µg/L (estimeret vha. en simpel Vollenwei-
der-model). Sammenholdes dette med, at 25 
% af oplandet til denne sø er bymæssig beby-
ggelse, så bliver betydningen af P-indholdet i 
regnvandsbetingede udledninger tydelig. 

Regnvandsbassiner
En af de eksisterende metoder til at behandle 
afstrømmende regnvand er diverse former for 
regnvandsbassiner. De er dog oftest dimen-
sioneret til at udlede vandet med et flow 
svarende til naturlig afstrømning, typisk 1 L 
s-1 ha-1 afhængig af recipienten, og dermed 
ikke anlagt for at fjerne P. Dimensioneringen 
tager derfor ikke tilstrækkeligt hensyn til den 
efterfølgende P-belastning af nedstrøms be-

liggende recipienter. 
Nu er der begyndt at komme fokus på 

stoftilbageholdelsen i regnvandsbassiner, sel-
vom det ikke var formålet ved etableringen af 
dem. Det betyder, at der bl.a. er hårdt brug 
for en opgørelse over effektiviteten af de nu-
værende bassintyper såvel som udvikling af 
metoder til forbedret stoffjernelse – noget 
man hidtil ikke har beskæftiget sig indgående 
med. Bassinerne udformes ofte som våde el-
ler tørre bassiner evt. efterfulgt af en filterdel 
med eller uden beplantning. Partikulært P vil 
dels kunne sedimentere i bassinet, afhængig 
af opholdstiden, og i tilfælde af et filter også 
kunne filtreres fra i dette. Opløst P vil deri-
mod ofte passere mere eller mindre uhindret 
igennem de nuværende bassintyper. Tabel 1 
viser tydeligt, hvordan 3 undersøgte bassiner 
tilbageholder partikulært P (gennemsnitlig 
10-67 %), mens opløst P ikke fjernes (gen-
nemsnitlig -36 til 9 %). De 3 bassiner i oplan-
det til Nordborg Sø er alle våde sedimenta-
tionsbassiner efterfulgt af et ubeplantet 
sand filter. Årsagen til den lave reduktion af 
partikulært P i bassin 3, skyldes bl.a. en util-

strækkelig opholdstid, så mange små partikler 
føres til sandfilteret, som derfor stopper til. 
En undersøgelse af de regnvandsbetingede 
udledninger i Nordborgområdet har vist, at 
84-97 % af partiklerne er under 75 µm, hvilket 
stiller store krav til opholdstiden i bassinerne, 
for at sikre en effektiv sedimentation. Forelø-
bige studier af bassiner hos Arwos tyder dog 
på, at hvis filterdelen beplantes på anlægstids-
punktet kombineret med en tilstrækkelig høj 
opholdstid, så opretholdes infiltrationsevnen 
langt bedre. Modelsimuleringer af bassin 3 in-
dikerer, at pga. periodisk korte opholdstider 
og manglende magasineringsvolumen over 
sandfilteret, så løber 50 % af den årlige tilfør-
sel af partikulært stof direkte ud via overløbet. 
Ca. 30 % sedimenterer i bassinet, mens de 
resterende ca. 20 % ender i sandfilteret, hvil-
ket svarer til omkring 1 ton partikulært mate-
riale per år. Det er forklaringen på, at sådanne 
sandfiltre uundgåeligt vil stoppe til efter kor-
tere eller længere tid.

Endelig viser tabel 1 også udløbskoncentra-
tion af TP fra de 3 filtre, og særligt for bassin 1 
og 3 ville det være ønskværdigt at få P-indhol-
det reduceret yderligere inden udløb til Nord-
borg Sø. Dette er blot 3 eksempler fra våde 
regnvandsbassiner, og der findes i tusindvis 
som disse rundt omkring i Danmark med eller 
uden filterdel. Der arbejdes derfor i disse år 
intenst på at finde og udvikle nye og effektive 
metoder til at rense regnvand bl.a. for opløst 
P, men også for diverse miljøfremmede stof-
fer. Eksempler herpå er f.eks. dobbeltporøs 
filtrering /3/, jern- eller Al-tilsætning /4/ eller 
nye filtermaterialer som knust beton /5,6/.

Regnvand og grønne søer

Figur 2. P-indholdet i et regnvandsbetinget udløb før, under og efter en nedbørshæn-
delse angivet som opløst og partikulært P samt summen af disse (TP). Vandføring, 
nedbørsmængde og intensitet er også vist. Intensiteten er angivet med søjler, der hver 
repræsenterer 0,5 mm nedbør. 

Bassin Dimensioneret og målt 
opholdstid (timer)

Red. Opløst 
P %

Red. Par. 
P %

Red. 
TP %

Udløbskonc. 
TP (µg/L)

1 8 (19;5) -36 ± 81 50 ± 28 14 ± 36 273 ± 164

2 22 (81;41) -2 ± 25 67 ± 22 45 ± 17 83 ± 61

3 51 (58;62) 9 ± 33 10 ± 68 11 ± 41 141 ± 129

Tabel 1. P-fjernelse i 3 våde regnvandsbassiner med sandfiltre i oplandet til Nordborg Sø på 
Als angivet inkl. standardafvigelse. Den gennemsnitlige reduktion er vist for hhv. opløst P, 
partikulært P og total P  ligesom den gennemsnitlige udløbskoncentrationen af TP er angivet 
i µg/L. Endelig er både den  gennemsnitlige dimensionerede opholdstid og den aktuelt målte 
opholdstid angivet i parentes som (gennemsnit; median). Alle værdier er beregnet på bag-
grund af målinger foretaget i 2006-2011.
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Behov for udvikling af nye teknologier
I de senere år er der gjort en stor indsats for 
at opnå større viden omkring regnvandsbet-
ingede udledninger og ikke mindst udviklin-
gen af effektive renseteknologier bl.a. via part-
nerskabet Vand i Byer. Der mangler nemlig 
stadig viden på en lang række områder bl.a. 
omkring effektiviteten af de allerede eksister-
ende teknologier, ligesom der stadig er behov 
for udvikling af miljøeffektive teknologier til 
f.eks. fjernelse af opløst P. I den forbindelse 
gennemføres i de kommende 3 år studier i 
ca. 100 regnvandsbassiner af forskellig type, 
ejet af Arwos. Dette sker som et erhvervsPhD-
studium i samarbejde mellem Arwos og 
Syddansk Universitet. Målet er at afdække 
effektiviteten af de forskellige bassintyper 
mht. opløst og partikulært P set i relation til 
en lang række faktorer såsom oplandstype, 
bassintype og -areal, tørvejrsperiode, ned-
børsintensitet osv. Derudover skal projektet 
også arbejde videre med udviklingen af knust 
beton som en metode til at binde og fjerne 
opløst P, idet metoden nu skal undersøges 
intensivt i storskalaforsøg efter at have vist sig 
særdeles lovende i diverse laboratorieforsøg 
/5,6/. Udover en stor mængde ny viden på 
området, skaber dette projekt øgede mulig-
heder for en fokuseret og effektiv dimension-
ering af kommende regnvandsbassiner samt 
evt. opgradering af eksisterende bassiner. 

Ny bynatur
Endelig må man ikke glemme at ud over at 
løse et hydraulisk problem eller fjerne diverse 
former for stof fra det tilstrømmende regn-
vand, så kan regnvandsbassiner også designes 
til samtidig at have både naturmæssige og 
rekreative værdier. Regnvandsbassiner er 
tekniske anlæg, men de kan samtidig skabe 
”ny” natur i byen til gavn for både dyre- og 
planteliv, samt ikke mindst øge arealet af 
rekreative blå og grønne områder i byen. 
Bjarne Moeslund har i Vand og Jord 2010 /7/ 
beskrevet nogle af de naturmæssige kvaliteter 
knyttet til regnvandsbassiner. 

Så hvor regnvandsbassiner traditionelt har 
været designet og dimensioneret med det 
formål at mindske den hydrauliske effekt så 
effektivt som muligt, så bliver fremtidens 
regn vandsbassiner formentlig langt mere spe-
cialiserede vha. lav- og højteknologiske meto-
der, hvor dette er nødvendigt for at beskytte 
nedstrømsliggende recipienter. 

Så vi kan endnu ikke svare ubetinget ja til 
Hvitved-Jacobsens spørgsmål fra 2004, og det 
er stadig et yderst vigtigt spørgsmål at få svar 
på - ikke kun hvad angår P, men også for en 
række andre parametre. 

Tak
Tak til CLEAR – Center for Sørestaurering, et 
Villum Kann Rasmussen Centre of Excellence 
samt Sønderborg Forsyning og Sønderborg 
Kommune.
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Regnvand og grønne søer

Figur 3. Mange bynære regnvandsbassiner vil udvikle sig til små søer som også kan have stor rekreativ værdi. Her er et eksempel fra 
Aabenraa-området. (Foto: Anders Skov Hansen). 


