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I efteråret 2018 foretog KLAR Forsyning i 
sam arbejde med DTU Miljø en række under-
søgelser af tre regnbetingede udledninger 
med henblik på at vurdere stofbelastningen 
til Skensved Å fra byen Ll. Skensved. I under-
søgelsen indgik et overløb fra fælleskloak og 
to udløb fra separatkloakkerede oplande. I 
undersøgelsen blev følgende problematikker 
relateret til regnbetingede udledninger under-
søgt: Hvad er forskellen i belastningen fra de 
to typer af regnbetingede udløb, og påvirker 
oplandets anvendelse stofbelastningen? Og 
endelig hvordan moniteres regnbetingede 
udløb enkelt, tidsbesparende og billigt? 

Undersøgelsesområdet 
Projektet tog afsæt i tre regnbetingede udled-
ninger til Skensved Å fra byen Lille Skensved 
i Køge Kommune. Byen Lille Skensved er 
an lagt med separat- og fælleskloakkeret 
klo aksystem. På figur 1 ses de to udløb fra 
separatkloakkerede områder med blåt (178UR 
og 171UR) samt et overløb, vist med rød, fra 

Overløb fra fælleskloak er ikke altid 
den eneste synder!

Regnvand er ikke bare regnvand, i hvert fald ikke når det ledes ud i 

de danske vandløb. Hvad enten det er fra separat- eller fælleskloak 

påvirker oplandets aktiviteter i høj grad forureningsgraden af regn-

vandet. I mange tilfælde antages overløb fra fælleskloak at være den 

største synder, når der tales om forringelse af vandløbets kemiske til-

stand, men regnvand udledt direkte fra separatkloakerede oplande 

kan i lige så høj grad forringe vandkvaliteten.
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Figurtekst: Figur 1: Oversigt over byen Lille 
Skensved og de tre regnbetingede udløb. 
Blå (178UR og 171UR) indikerer udløb fra 
separatkloak mens rød (176UF) indikerer 
udløb fra fælleskloak.  
Udarbejdet af: Frederikke Linulf. 
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fælleskloak (176UF). De tre udløb har alle 
direkte udløb til Skensved Å. 

Oplandet tilhørende udløb 178UR består af 
et boligområde, mens oplandene tilhørende 
udløb 171UR og overløbet 176UF udgøres af 
en stor andel af erhvervsmatrikler og trafike-
rede veje. 

Prøvetagning
De tre udløb blev moniteret med brug af stik-
prøver og den passive prøvetager SorbiCell af 
Eurofins. SorbiCell er en forholdsvis ny moni-
teringsmetode til brug ved regnbetingede ud-
ledninger og har ind til videre primært været 
benyttet til monitering af grundvand (1). Det 
unikke ved SorbiCell som moniteringsmeto de 
er, at den måler for den gennemsnitlige 
stof koncentration, hvilket er ønskværdigt 
ved undersøgelse af udledte akkumulerede 
stofmængder fra regnbetingede udløb.

Stikprøverne blev analyseret for kemisk 
iltforbrug(COD), suspenderet stof (SS), fosfor 
(Total-P og PO

4
-P), kvælstof (Total-N og NH

3
+ 

NH
4
+-H), polycycliske aromatiske hydrocarbo-

ner (PAH) og metaller (Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, 
Zn), mens SorbiCell målte for PO

4
-P, nitrit+ 

nitrat-N og sulfat(SO
4
-2). Data fra felten blev 

herefter sammenlignet med de generelle kva-
li tetskrav og teoretisk forventede stofkoncen-
trationer udregnet på baggrund af et littera-
tur studie og GIS-analyser af hvert opland. 

Målekampagnen med SorbiCell og vandprø-
ver fandt sted i perioden fra d. 10. oktober til 
d. 19. november 2018. Idet der i studiet blev 
lagt vægt på at sammenligne de tre udløb un-
der samme regnhændelse, blev der således 
kun taget vandprøver, når overløbet 176UF 
var i overløb. Grundet et tørt efterår med små 
regnhændelser, baserer rapportens resultater 

sig på derfor kun på vandprøver fra to regn-
hændelser.

Vurdering af stofudledningen 
Vandprøverne udtaget fra de tre udløb viste 
en væsentlig forskel mellem udløbene i for-
hold til det udledte vands forureningsgrad 
og hvilke stoffer der blev fundet i høje kon-
centrationer. Udløb 171UR, fra separatkloak 
tilhørende opland med industri og trafikerede 
veje, overskred flest grænseværdier for over-
fladevand (jf. bekendtgørelse om fastlæggelse 
af miljømål for vandløb, overgangsvande, kyst-
vand og grundvand, BEK 1625 af 19/12/2017) 
og var det eneste udløb med værdier fundet 
ud over de forventede stofkoncentrationer. 
Desuden viste det sig også, at udløb 171UR 
havde størst belastning pr. m2 for alle de 
målte stoffer. Turbiditet var ligeledes tydeligt 
anderledes ved udløb 171UR, hvilket ses på 
figur 3 og 4. Dog viste vandprøverne fra over-
løbet, 176UF, de højeste koncentrationer af 
ammoniak+ ammonium-N, total-N og COD 
sammenlignet med udløbene fra separatklo-
akering. 

Baseret på vandprøverne blev der obser ve-
ret en tydelig forskel i stofbelastningen og 
stofsammensætning mellem oplandene be-
stående af boligområde (178UR) og oplandet 
med blandet bolig og erhverv (171UR). Vand-
prøverne viste tydeligt højere stofkoncentra-
tioner ved oplandet med blandet bolig og er-
hverv, hvor især metallerne og PAH viste de 
højeste koncentrationer pr. m2, specielt PAH 
skilte sig ud.

 

Resultatet af undersøgelsen 
Undersøgelsen viste overordnet, at regnvands-
udløbet fra villaområdet forventes at bidrage 
med de mindste årlige stofmængder samt lave 
stofmængder per. m2 for alle de målte stoffer. 
Regnvand fra industriområdet viste sig at være 
særdeles forurenet og forventes at bidrage 
med den største årlige udledning af SS, COD, 
PAH og metaller samt den største stofbe-
lastning pr. m2 for alle de målte stoffer.  Det 
fælleskloakerede opland (176UF) forventes ud 
fra undersøgelsen at bidrage med den største 
årlige udledning af kvælstof og fosfor i kg/år, 
men bidrog samtidig med den laveste stofbe-
lastning pr. m2 for alle de målte stoffer. 

At udtage stikprøver og tage målinger med 
SorbiCell fra regnbetingede udløb har både 
fordele og ulemper. Problemer med lave gen-
nemstrømmende vandmængder i SorbiCell 
bevirkede, at hovedparten af de målte stoffer 
blev fundet under detektionsgrænsen. Dog in-
dikerer resultaterne en god sammenhæng 
mellem teoretisk udregnede stofkoncentratio-
ner og stofkoncentrationerne fundet ved brug 
af stikprøver og SorbiCell. Ved sammenligning 
mellem teoretiske værdier og værdier målt 
ved Skensved Å, viste det sig, at oplandet med 
lav aktivitet lå i den lave ende af intervallet af 
de teoretisk forventede stofkoncentrationsin-
tervaller, mens oplandet med industri og tung 
trafik lå i den høje ende og endda med en 
overskridelse af stofkoncentrationsinterval-
lerne. 

Konklusion og konsekvenser
Monitering af de tre regnbetingede udled-
nin ger med vandprøver og SorbiCell 
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Figur 2: Nedsætning af prøvetageren Sorbi-
Cell. Foto: Frederikke Linulf

Figur 3: Udløbet fra separatkloakkeret opland med erhverv og trafikerede veje. 
Foto: Frederikke Linulf
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under støttede hinanden godt, men brug af 
SorbiCell til monitering af regnbetingede ud-
ledninger kræver dog yderligere verificering 
af prøveresultaterne. Endvidere er der behov 
for en standardisering af prøvetagning med 
SorbiCell, specielt med hensyn til blandt an-

det installation og moniteringsperiode. Dog 
viser SorbiCell stort potentiale til monitering 
af regnbetingede udledninger, baseret på 
sammenligningen mellem målte og teoretisk 
udregnede værdier. 

Undersøgelsen bekræfter, hvor stor en be-
tydning oplandets anvendelse har på den ud-
ledte vandkvalitet. Krav til rensning af regn-
vand burde derfor i højere grad differentieres 
efter forureningsgraden af vandet og dermed 
også anvendelsen af oplandet. Ligeledes viste 
undersøgelsen et potentiale for udregning af 
stofbelastning fra regnbetingede udledninger, 
idet feltundersøgelser og de teoretiske udreg-
nede stofmængder, stemte godt overens. Un-
dersøgelsen viser også, at fælleskloakerede 
oplande kan have den mindste stofudledning 
til vandløbet målt i mg/m2 opland og selv om 
overløb fra fællessystemer indeholder en del 
næringsstoffer, kan stofudledning i kg/år være 
forholdsvis lille, når overløbsmængden er be-
grænset. Hvilket af de regnbetingede udløb 
det bedst kan svare sig at reducere eller inve-
stere renseløsninger ved, er derfor afhængig 
af oplandet og hvilke stoffer der ønskes redu-
ceret. 
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Figur 4: Til venstre ses vandprøven fra 
udløb 171UR (erhverv og trafikerede veje) 
mens flasken til højre viser vandprøven fra 
udløb 178UR (villaområde).  
Foto: Frederikke Linulf.

Droner forbedrer overvågning af 
vandløb 
Præcise målinger fra overflyvning af vandløb 
med droner kan få stor betydning for klima-
sikring, både i Danmark og resten af verden. 
Det viser resultater fra et stort projekt, River-
scapes, der har fokus på, hvordan droner kan 
anvendes til forskellige opgaver i forbindelse 
med overvågning af vandløb.

Dronen udstyret med en last af instrumen-
ter, der gør det muligt at lave en måling af 
vandspejlet, har gennemført målinger over 
forskellige vandløb i Danmark, bl.a. i Vejle, 
Grindsted, Nivå og Åmosen. Sammenlignet 
med data fra målinger med GPS viste, at dro-
nemålinger leverer præcise data om vandspej-
let med en nøjagtighed helt ned til et par cen-
timeter. 

”Dronerne kan således indsamle væsentlige 
data, der bl.a. kan anvendes til at opdatere de 
eksisterende hydrauliske modeller af vandløb, 
som er det værktøj, der eksempelvis bruges til 
at forudse, hvor og hvornår oversvømmelser 

sker i forbindelse med ekstremregn,” siger 
professor Peter Bauer-Gottwein, DTU Miljø, 
der står i spidsen for projektet. 

Dronemålinger er en hurtig måde til at gen-
nemføre vandspejlskontrol, ligesom de ved en 
enkelt overflyvning kan give informationer om 
flere forhold, end tilfældet er ved en traditio-
nel kontrol med manuelle punktmålinger. Det 
kan ud over vandspejlet eksempelvis være 
måling af bevoksning i og langs vandløbet, så 
øget viden om brinkudskridninger, grøde og 

kantvegetation kan bruges aktivt i vandløbsad-
ministrationen.

I Danmark er vandløbene ikke dybere, end 
man kan vade gennem de fleste og udføre 
manuelle målinger. Det er dog hverken muligt 
i brede strømfyldte floder, som vi kender dem 
fra resten af verden, eller på svært tilgængelige 
steder og derfor spås metoden også af stor in-
teresse i udlandet. Læs mere http://www.river-
scapes.env.dtu.dk/
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