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Tidligere undersøgelser af 5 forskellige be-
tontyper (3 rene og 2 blandede betontyper) 
har vist at beton kan anvendes til at binde 
og fjerne P (se anden artikel i Vand og Jord). 
De rene betontyper (Betondæk, Betonvæg 
og Gasbeton) kan adsorbere mest P, men 
disse typer vil sandsynligvis blive for dyre 
og vanskelige at anskaffe, da de kræver en 
omhyggelig sortering og opmagasinering 
hos nedknusningsfirmaerne, for at hindre 
blanding med jord og andre nedknusnings-
materialer. Anskaffelsesprisen på knust beton 
hos et nedknusningsfirma er derimod lav (65 
kr. pr. ton), og materialet findes i rigelige 
mængder. Ud fra forsøg med 2 typer knust 
beton vurderes det, at Knust beton 2 er den 
mest velegnede type, da den har den højeste 
adsorptionskapacitet, (8,3 mg P/g beton) ved 
pH > 10, som naturligt fremkommer, når 
beton kommer i kontakt med vand. Endvi-
dere er desorptionen minimal (0,31 mg P/g 
beton), selv ved neutral pH, hvor betonen 
binder mindst P. 

Den spontane pH-stigning ved kontakt 
med vand sætter begrænsning for anvendel-
sesmulighederne. F.eks. kan knust beton ikke 
anvendes til reduktion af intern P-frigivelse i 

søer pga. pH-stigningen og høj opholdstid. 
Derimod kan knust beton måske bruges til at 
fjerne eksterne P-tilførsler i f.eks. drænvand 
eller som filtermedie i regnvandsbassiner, 
hvor der er tekniske muligheder for neutrali-
sering eller fortynding af det rensede vand in-
den udløb til recipient. 

Knust beton til fosforfjernelse i  
vandmiljøet – Del 2
Knust beton er et billigt restprodukt, som effektivt binder fosfat (P) 

ved høje pH-værdier. Når beton kommer i kontakt med vand ud-

skilles basisk kalciumhydroxid og pH stiger markant til værdier hvor 

P-fjernelsen er mest effektiv. De høje pH-værdier begrænser dog an-

vendelsesmulighederne. I denne artikel undersøges mulighederne 

for at anvende knust beton i eller omkring dræn eller som filterme-

die i infiltrationsbassiner og derved reducere P-belastningen af vores 

våde naturområder.
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Beton i dræn
Drænvand er nogle steder en væsentlig P-
kilde til både søer og vandløb og kan derfor 
hindre recipienten i at opnå en god vandkvali-
tet. Knust beton kunne fyldes i drænrørene 
eller lægges omkring drænene og derved 
binde P. Denne mulighed blev undersøgt vha. 
et laboratorieforsøg, hvor 3 stk. 2 m lange 
kolonner (Ø=8 cm) blev fyldt med knust 
beton med en kornstørrelse på 0,25-16 mm 
(figur 1). Drænvand med en koncentration på 
75 µg P/l blev kontinuerligt pumpet ind i ko-
lonnerne (indløb). Vha. prøveudtag monteret 
for hver halve meter fra indløbet (0,5; 1,0; 
1,5 og 2,0 m) kunne udviklingen i vandets 
P-koncentration følges igennem kolonnen 
(figur 1).

Forsøget blev udført med et flow på 36 l/
dag de første 18 dage og 7,2 l/dag de efterføl-
gende 8 dage for at undersøge hvordan P-ad-
sorptionen forløb ved en opholdstid i kolon-
nen på hhv. 2,5 og 11 timer. De første 6 dage 

Figur 1: Opstilling af kolonneforsøget. 
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blev 97-98 % af den tilførte fosfor tilbageholdt 
i kolonerne uanset afstand fra indløb. I perio-
den dag 7-14 sås en P-reduktion på 88 % 0,5 
m fra indløbet, mens der stadig blev tilbage-
holdt 94-96 % i den resterende del af kolon-
nen. Denne udvikling fortsatte dag 15-18, 
hvor tilbageholdelsen var 73 % 0,5 m fra ind-
løbet, 86 % ved 1 m og 94-95 % i resten af ko-
lonnen. Den reducerede P-tilbageholdelse i 
den første del af kolonnerne skyldes primært 
en betydelig kanaldannelse over tid ved dette 
flow, hvorved betonen langsomt begyndte at 
blive P-mættet omkring disse kanaler skønt 
kolonnens totale adsorptionskapacitet langt-
fra blev udnyttet.

Ved at reducere flowet sås en øget P-til ba-
geholdelse, særligt på den første halve meter 
(figur 2) pga. en øget kontakt mellem beton 
og P og pga. mindre kanaldannelse. Umiddel-
bart efter flowskiftet steg P-tilbageholdelsen 
til 91-99 %, og faldt herefter langsomt til 78 % 
0,5 m fra indløbet over de følgende 8 dage, 
men forblev 93-98 % i den resterende del af 
kolonnerne. Selvom adsorptionen på den 
første halve meter var faldende, sås der ved 
begge flow en stor P-tilbageholdelse i kolon-
nerne (figur 2), som medførte at udløbskon-
centrationen konstant var under 10 % af ind-
løbskoncentrationen (dvs. < 7,5 µg P/l). 

Da beton frigiver basisk kalciumhydroxid 
ved kontakt med vand og derved hæver pH, 
blev pH-udviklingen i kolonnerne også fulgt. I 
løbet af de første 18 dage med det høje flow, 
svarende til ca. 200 gennemskylninger af ko-
lonnerne, faldt pH fra >12 til omkring 9 en 
halv meter fra indløbet, mens pH forblev >11 
i den resterende del af kolonnen (figur 3). 

Dette skyldtes at pH-faldet primært foregik 
ved indløbet, og derefter langsomt spredtes 
til den resterende del af kolonnen efterhån-
den som kalciumhydroxiden blev udvasket 
fra betonen. 

Den store pH-variation imellem kolon ner-
 ne (udtrykt ved standardafvigelserne på figur 
3) skyldes dels, at der opstod mere eller min-
dre kanaldannelse og tilstopning i forskellig 
grad, da kolonnerne indeholdt kornstørrelser 
helt ned til 0,25 mm. Begge dele påvirkede 
flowet og kontakten mellem beton og vand, 
og dermed pH. Kanaldannelse og tilstopning 
er også en risiko ved fuldskala implementer-
ing i et opland, men kan modvirkes af et til-
strækkeligt lavt flow og stor beton korn stør-
relser som sikrer et vist porevolumen.

Vi undersøgte også, hvor stor en vand-
mængde der skulle til før pH-effekten op-
hør te (pH-ind = pH-ud) ved at ekstrapolerer 
de målte pH-værdier ned til pH 8,5 (figur 3). I 
dette tilfælde, hvor de 2 m lange kolonner in-
deholder 20,1 kg beton, betyder det, at pH 
ville være faldet til 8,5 efter hhv. 22 dages 
konstant flow 0,5 m fra indløbet, 32 dage 
efter 1 m, 49 dage efter 1,5 m og 84 dage 
efter 2 m. Mængdemæssigt skulle 115-157 l 
vand per kg beton perkolere igennem ko lon-
nerne for at udløbsvandet nåede indløbs-pH. 
Dette svarer til hhv. 241, 350, 537 og 920 gen-
nemskylninger ved udtagene:  0,5 m, 1,0 m, 
1,5 m og 2,0 m. 

Ved et flow på 36 l/dag og et betonindhold 
på 20 kg vil der altså gå knap 3 måneder, før 
udløbet fra 2 m dræn har samme pH som ind-
løbet. De næste 2 m vil kræve mindst 3 må-
ned er yderligere. Et længere drænrør fyldt 

med knust beton kan derfor opretholde høj 
pH i udløbsvandet i mange år, og da dræn-
vand ofte udledes til mindre vandløb eller 
søer, er en høj pH problematisk. Knust beton 
kan også lægges omkring drænet. Så bliver 
drænvandets vej igennem betonen kortere, 
men vandet spredes samtidig over et større 
areal, så resultatet bliver nogenlunde det 
samme. Så på trods af den gode P-tilbagehol-
delse, kan det ikke anbefales at bruge knust 
beton i eller omkring drænrør pga. pH-effek-
terne.

Infiltrationsbassiner: Case
Nordborg Sø er en næringsrig sø på Als, med 
et opland primært bestående af landbrug (63 
%) og bebyggelse (25 %) /1/. For at forbedre 
vandkvaliteten i Nordborg Sø, blev der i ef-
ter året 2006, samtidig med en aluminiumbe-
handling af søen, etableret kombinerede sedi-
mentations- og infiltrationsbassiner (se figur 
4) i to af søens tilløb. Bassinerne er primært 
dimensioneret til at fjerne partikulært P med 
en kapacitet svarende til at tilbageholde hhv. 
56 % og 51 % af den totalt tilførte P-mængde 
om året. Men målinger det første år efter eta-
bleringen viste, at bassinerne gennemsnitligt 
fjernede hhv. 18 og 13 % /2/. Den lave P-fjer-
nelse skyldtes hovedsageligt, at meget af van-
det ikke perkolerede igennem sandfilteret, 
men løb langs filteroverfladen til overløbet 
pga. tilstopning af filteret. Dette medførte, at 
sandfiltrene blev udskiftet. Op til 92 % af den 
partikulære P blev dog tilbageholdt, med en 
gennemsnitlig partikulær P-tilbageholdelse på 
79 % og 52 % /2/. Da en stor del af den tilførte 
P imidlertid kommer på opløst form, kunne 
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Figur 2: Den procentvise adsorption som funktion af afstanden fra indløb. Højt flow (tv) med standardafvigelser (n=5 for dag 1-6 og 7-14 og 
n=2 for dag 15-18), og lavt flow (th) med standardafvigelser (n=3).a
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brugen af knust beton som filtermateriale i in-
filtrationsbassinerne være en mulighed i ste-
det for sand. Hermed vil udledningen af både 
partikulært og opløst P til Nordborg Sø blive 
reduceret, da beton dels binder opløst P, og 
samtidig virker som et filter for partikulært P. 
Desuden vil betonfiltret pga. en mere varie-
rende kornstørrelse have en mindre tendens 
til at stoppe til, i forhold til de nuværende 
sandfiltre.

Muligheden for at bruge knust beton i infil-
trationsbassiner er undersøgt vha. en dyna-
misk, matematisk vandbalance- og P-model 
over et af bassinerne. Modellen er udviklet i 
programmet Powersim. Vha. værdier for op-
landsstørrelse, befæstelsesgrad, bassinstør-
relse samt P-koncentrationen i indløbsvandet, 
kan modellen simulere P i udløb fra filter 
samt overløbsmængden og dermed belastnin-
gen af Nordborg Sø, som er recipient.

Modelsimuleringerne viser, at det nuvæ-
rende filter og magasineringsvolumen ikke er 
stort nok til at sikre den opholdstid der er 
nødvendig for at sikre en effektiv rensning. 
Endvidere er filteret delvis tilstoppet pga. 
aflejrede partikler samt biofilm, hvorved 
perkoleringsraten reduceres pga. reduceret 
hydraulisk ledningsevne. Ved at øge den hy-
drauliske ledningsevne fra 0,3 m/dag (tilstop-
pet filter) til 1 m/dag (nyt filter), øges perko-
le ringen igennem filteret fra 24 og 52 % og 
overløbsvolumen bliver tilsvarende mindre. 
Derved fjernes en større del af partikulært P i 
filteret, hvorimod den opløste P-koncentra-
tion forbliver uændret, da opløst P ikke fjer-
nes i filteret. Et øget filtervolumen og magani-
seringsvolumen vil have samme effekt.

Erstattes sandfilteret derimod med knust 
beton, opnås en meget effektiv P-fjernelse af 
såvel den partikulære som den opløste P, hvil-
ket er sandsynliggjort i et modelscenarie. På 
grund af betonens gode adsorptionskapa ci tet, 

lægget 671.000 m3 vand årligt med et P ind-
hold på 76 kg fordelt på 50 % opløst P og 50 
% partikulært P. Heraf modtager filteret 47 kg 
P årligt, mens de resterende 29 kg P lø ber ud 
af anlægget igen via overløb. Forholdet mel-
lem opløst og partikulært P, som årlige 
mængder, ved indløb til filter og udløb af an-
lægget er med en højere andel af opløst P. 
Det skyldes, at modellen viser, at en stor del 
af det partikulære P som sedimenterer i sedi-
mentationsbassinet mineraliseres og løber vi-
dere ind i filteret eller ud i overløbet som 
opløst P.

Modellen viser, at betonfilteret fjerner P 
meget effektivt og anlægget er dimensioneret 
til en levetid på 15 år. Ud af de 47 kg som 
tilføres filteret fjernes 98 % enten via binding 
af opløst P til betonen eller via filtrering af 
partikulært P. Samlet set fjerner anlægget 
(sedimentationsbassin + filter) 61 % af den 
tilførte P, da kun godt halvdelen af vandet 
løber igennem filteret, mens resten løber ud 
via overløbet. Til sammenligning viser model-
len, at det eksisterende anlæg med sand som 
filtermateriale kun fjerner 16 % af den årligt 
tilførte P-mængde, hvilket stemmer overens 
med de værdier som blev målt det første år 
efter etableringen /2/.

Modellen består udover Vand- og P-modu-
let også af et pH-modul, så pH-udviklingen i 
ovenstående scenarie kunne følges. pH i af-
løbsvandet fra filteret vil gradvist falde fra 
pH>10 i takt med at de alkaliske ioner fra be-
tonen udvaskes. Tidligere forsøg har vist at P-
adsorptionen er pH-afhængig, men selv ved 
neutral pH er adsorptionskapaciteten 20 % af 
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kan filteret oven i købet reduceres fra de nu-
værende 820 m3 til 342 m3. Af hensyn til tøm-
ningstiden og perkolationsraten bør filteret 
dog have så stort et overfladeareal som mu-
ligt, hvilket giver en tilsvarende lille filtertyk-
kelse som kan accepteres, da knust beton ad-
sorberer effektivt selv ved kort kontakttid. 
Oguz mfl. (2003) har således vist, at gasbeton 
efter 10 min. har adsorberet over 95 % af den 
tilgængelige P /3/ og egne forsøg har givet 
tilsvarende resultater. For også at sikre en ef-
fektiv reduktion af partikulært P, bør der evt. 
lægges et sandlag over eller under betonlaget. 

I modelscenariet er der valgt en betontyk-
kelse på 0,1 m, hvilket giver et filterareal på 
3423 m2 og en tømningstid på 2,3 dage. Re-
sul taterne fra modelscenariet er opsummeret 
i tabel 1. I det anvendte eksempel tilføres an-

Figur 3: pH-udvikling over tid, udtrykt som antal gennemskylninger af kolonnerne, i de 
enkelte udtag inkl. standardafvigelser (n=3). En gennemskylning svarer til 2,5 time. Der er 
lavet lineær regression med ekstrapolering til pH = 8,5 som er indløbs-pH. 

Tabel 1: Model scenarie for bassin i oplandet til Nordborg Søg bestående af et sedimen-
tationsbassin med et efterfølgende filter med knust beton som filtermateriale og et halveret 
filtervolumen (342 m3) i forhold til det eksisterende sandfilter.”Ind” angiver den vand- og P-
mængde som løber ind i sedimentationsbassinet. ”Filter” angiver den vand- og P-mængde 
som løber ind i betonfilteret samt hvor mange % af tilført P som fjernes i filteret og endelig 
filterets levetid. ”Ud” angiver den vand- og P-mængde som løber fra anlægget, altså både 
via filteret og overløb og endelig angives anlæggets (sedimentationsbassin + filter) samlede 
procentvise P-fjernelse.

Modelscenarie Ind Filter Ud

Vand (1000 m3/år) 671 671

Total fosfor (kg P/år) 76 47 29

   • Opløst P (kg P/år) 38 28 17

   • Partikulært P (kg P/år) 38 19 12

Filterets effektivitet (%) 98 61

Betonmængde i filter (ton) 684

Filterets levetid (år) 15
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den maksimale adsorptionskapacitet. Derfor 
er filteret i dette eksempel dimensioneret så 
P-bindingseffektiviteten opretholdes også ved 
en adsorptionskapacitet på 20 %. 

Den høje pH (>10) i udløbsvandet fra filte-
ret er problematisk og uacceptabelt for reci-
pien ten – i dette tilfælde Fægteborg Bæk og 
Nordborg Sø. Modelscenariet viser, at der kan 
opstå problemer med konstant høj pH i ud-
løbsvandet i op til et halvt år. Dog vil vand 
med en lavere pH fra overløbet bidrage med 
en vis fortynding. Scenariet viser dog at uden 
neutralisering eller fortynding af udløbsvan-
det fra anlægget vil recipienten Nordborg Sø 
opleve pH-værdier omkring 10 i området om-
kring udløbet i 1 måned efter etablering, hvil-
ket ikke kan accepteres.

For at undgå pH-påvirkninger af såvel sø 
som tilløb til sø, må udløbsvandet fra filteret 
enten neutraliseres inden udløb til recipient 
eller fortyndes, evt. med regnvand fra et an-
det byområde.

Konklusion
Det kan ikke anbefales at bruge knust beton 
til at reducere P-indholdet i drænvand pga. 

pH-stigninger til over 10, til trods for en me-
get effektiv P-reduktion. Både forsøg og mod-
elscenarier tyder dog på, at knust beton kan 
bruges som filtermateriale i tekniske anlæg 
såsom regnvandsbassiner under forudsætning 
af at vandet efterfølgende neutraliseres eller 
fortyndes inden udløb. Ved udledning til små 
vandløb eller søer, skal vandet neutraliseres 
fuldstændig for at udledningen ikke skaber 
problemer for vandlevende dyr og planter. Da 
knust beton også øger alkaliniteten i vandet, 
bør det kun benyttes i forbindelse med udled-
ning til højalkaline systemer. 

Betonfilteret kan binde store mængder P 
og det er forholdsvis nemt at udskifte mate-
ria let, når adsorptionskapaciteten er opbrugt 
eller hvis filteret tilstoppes. Betonens høje ad-
sorptionskapacitet bevirker også, at filtrene 
kræver mindre plads end konventionelle 
sandfiltre.

Det er vigtigt, at pointere at nærværende 
artikel kun beskriver potentialet for at benytte 
knust beton til at fjerne P og at det er nødven-
digt med storskalaforsøg under kontrollerede 
betingelser før der etableres eventuelle anlæg 
med knust beton som filtermateriale.

Knust beton og fosforfjernelse
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Figur 4: Principskitse af et kombineret sedimentations- og infiltrationsbassin ved Nordborg Sø. Pile markeret med a og b indikerer afstrømn-
ingsprioriteten fra bassin (1a og 1b) og fra magasin (2a og 2b).


