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Regnvand, som afstrømmer fra befæstede 
overflader, kan være forurenet med en lang 
række naturlige og miljøfremmede stoffer. 
Forureningen kommer fra en kombination af 
diffuse kilder og punktkilder som f.eks. ned-
børen selv med dens indhold af forurening 
opsamlet på vej gennem atmosfæren, atmos-
færisk nedfald som vaskes af de befæstede 
overflader under regn, bygnings- og vejmate-
rialer, der afgiver stoffer ved korrosion og 
mekanisk slid, og menneskelige aktiviteter 
hvor forurenende stoffer forbruges og senere 

opsamles af regnvandet når det strømmer 
over overfladerne.

Forureningsgraden afhænger naturligvis af 
de anvendte belægninger og de aktiviteter, 
som foregår i oplandet. F.eks. opfattes regn-
afstrømning fra haveterrasser som stort set 
uforurenet, og der er normalt ingen, der op-
ponerer mod at nedsive dette i faskiner. Om-
vendt er der ingen tvivl om, at regnafstrøm-
ning fra stærkt trafikerede overflader som f.
eks. motorveje er særdeles forurenet, hvorfor 
der i stigende grad stilles krav til både udjæv-
ning og rensning i forsinkelsesbassiner inden 
udledning til vandige recipienter, og det er 
også velkendt, at regnafstrømning kan blive 
kraftigt forurenet med pesticider, specielt 
hvis det regner kort tid efter anvendelsen ved 
ukrudtbekæmpelse. 

Hvilke stoffer er mest relevante?
Fra litteraturstudier og gennemgang af pro-
duktdatabaser ved vi i dag, at regnafstrøm-
ning potentielt kan indeholder mere end 
600 stoffer /1/, og at dette tal fortsat vil vokse 
i takt med at produktionen af kemikalier i 
samfundet vokser og målemetoderne bliver 
bedre. Det er ikke realistisk muligt at lave 
detaljerede undersøgelser eller måleprogram-
mer for så mange stoffer, og forfatterne har 
derfor i forbindelse med det europæiske 
forskningsprojekt DayWater (www.daywater.
org) udviklet en metode for, hvordan man på 
en struktureret og gennemskuelig måde kan 
udarbejde fokuserede lister over problema-
tiske stoffer.

Figur 1 viser en grafisk fremstilling af meto-
den, som vi på engelsk har kaldt Chemical 
Hazard Identification and Assessment Tool, 
forkortet til CHIAT /2,3/. Metoden indeholder 
5 adskilte trin, hvor iteration mellem de en-
kelte faser dog er både hyppigt anvendt og 
ønskeligt.

Kilder og eksponeringsobjekter
Trin 1 og 2 sikrer til sammen, at stofferne 
udvælges med skarpt fokus på problemstil-
lingen som holdes for øje. Der begyndes helt 
forudsætningsløst med at identificere alle 
de stoffer, som kan tænkes at volde proble-
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Figur 1. CHIAT metoden til problemorienteret farlighedsidentifikation og –vurdering af kemiske stoffer.
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mer (trin 1). Til dette formål gennemføres 
2 litteraturstudier, ét fokuserende på målte 
koncentrationer i offentliggjorte målepro-
grammer for regnafstrømning og ét fokuser-
ende på hvad der potentielt kan frigives fra 
materialer, trafik m.v. 

Dernæst drejer det om (trin 2) at identifi-
cere, hvem eller hvad der skal beskyttes – 
mennesker, dyr, flora eller fauna? Eksempler 
på recipienter er f.eks. søer og vandløb, 
grundvand og jord. Eksempler på ekspone-
ringsobjekter er mennesker, husdyr, vandle-
vende organismer og bundflora, der kan tage 
skade af stoffernes giftighed, eller tekniske in-
stallationer, der f.eks. tage skade ved korro-
sion eller udfældning af salte. Som led heri 
skal der laves en beskrivelse af de håndte-
ringsstrategier, som ligger til grund for ud-
vælgelsen af stoffer.

DayWater projektet fokuserede på lokal 
håndtering af regnvand, dvs. hvordan forskel-
lige former for forsinkelse, infiltration og syn-
liggørelse (eng: daylighting) kan udnyttes til 
at sikre, at en del af regnafstrømningen for-
damper eller nedsiver til grundvand, inden 
det afledes til overfladevand. Figur 2 giver et 
bud på, hvordan sådanne håndteringsmulig-

heder kan tænkes i forbindelse med et sepa-
ratkloakeret område.

Farligheds- og problemidentifikation
Udkommet af trin 1 og 2 er en liste over 
potentielle forureningsstoffer, som i trin 3 
underlægges en farligheds- og problemiden-
tifikation. Kriterierne herfor er baseret på 
iboende fysisk-kemiske stofegenskaber, som 
bestemmer hvordan stofferne vil opføre sig i 
de udvalgte håndteringsløsninger og i miljøet 
(sorption, fordampning, persistens mod bio-
tisk nedbrydning og bioakkumulering) samt 
deres toksicitet, langsigtede kroniske effekter 
(cancer samt mutagene, reproduktionsska-
dende og hormonforstyrrende effekter) og 
potentiale for at fremkalde allergiske reak-
tioner hos mennesker. 

For uorganiske stoffer, herunder metaller, 
blev der på baggrund af specieringsberegnin-
ger foretaget en vurdering af stoffernes ten-
dens til at forefindes på opløst eller sorberet 
form, som frie ioner eller komplekser og som 
kat- eller anioner. For organiske stoffer blev 
en metode til screening af stoffer udarbejdet, 
som udover at sondre mellem stoffer, der 
primært forekommer i vandfasen hhv. i 

forbindelse med en fast fase (f.eks. sediment, 
jord, slam, suspenderet stof) vurderer stof-
fernes fordampnings- og sorptionsegenska-
ber, deres tendens til at skabe tekniske pro-
blemer og lugtgener, og deres persistens, 
bioakkumulering og toksicitet samt kroniske 
effekter /4/. Resultatet af denne screening er 
en liste over stoffer som kan ”frikendes”, fordi 
de i den pågældende sammenhæng ikke vur-
deres at være farlige, en liste over stoffer der 
”sættes på en venteliste”, fordi ikke er data 
nok til at fuldende vurderingen, og en liste 
over farlige stoffer – de såkaldte potentielle 
prioriterede forureningsstoffer.

Farlighedsvurdering og ekspertvur-
dering
Den indsamlede information om ekspone-
ringsobjekter ligger til grund for farligheds-
vurderingen i trin 4, som gennemføres som 
en PEC/PNEC vurdering, altså som en vurder-
ing af forholdet mellem den koncentration, 
som stoffet forekommer i, og et koncentra-
tionsniveau svarende til grænsen mellem 
problematisk og uproblematisk. Stoffer med 
en PEC/PNEC kvotient over 1 sættes på listen 
over prioriterede forureningsstoffer (Figur 1). 

Type Forkortelse CAS nummer Navn

Basale parametre BOD - Biokemisk iltforbrug

COD - Kemisk iltforbrug

SS - Suspendet stof

N - Kvælstof

pH - pH

P - Fosfor

Metaller Cd 7440-43-9 Kadmium

Cr(VI) 11104-59-9 Krom (som kromat)

Cu 7440-50-8 Kobber

Ni 7440-02-0 Nikkel

Pb 7439-92-1 Bly

Pt 7440-06-4 Platin

Zn 7440-66-6 Zink

PAH’er 91-20-3 Naphthalen

129-00-0 Pyren

BaP 50-32-8 Benzo[a]pyren

Herbicider 40487-42-1 Pendimethalin

13684-63-4 Phenmedipham

1071-83-6 Glyphosate

5915-41-3 Terbutylazin

Øvrige XOC’er NPEO 25154-52-3, 104-40-5, 27986-36-3 1916-45-9 etc. Nonylphenol ethoxylater og nedbrydningsprodukter,  
f.eks. nonylphenol 

PCP 87-86-5 Pentachlorophenol

DEHP 117-81-7 Di(2-ethylhexyl) phthalate

PCB 28 7012-37-5 Polychloreret biphenyl 28

MTBE 1634-04-4 Methyl tert-butyl ether

Tabel 1. Liste med 25 udvalgte vandkvalitetsparametre/stoffer fra DayWater projektet. Detaljeret information om stofferne kan findes på www.er.dtu.dk/daywater.
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Endelig afsluttes der i trin 5 med, at forskel-
lige eksperter samt andre interessenter giver 
deres besyv med om, hvilke stoffer der er 
væsentlige at medtage. En meget afgørende 
faktor i trin 5 er at etablere en åben proces, 
hvor alle de berørte parter bliver involveret. 
Ordet ”eksperter” skal derfor tolkes bredt, 
dvs. det kan være øko- og humantoksikolo-
ger, kemikere, ingeniører, jurister, planlæg-
gere, politikere og beboerne i området. 

Der kan være flere formål med processen i 
trin 5, f.eks. at identificere stoffer, som skal 
kontrolleres ved kildes eller ved rensning, at 
sammenligne forskellige håndteringsalterna-
tivers evne til at eliminere skadelige stoffer, 
eller at etablere et måleprogram til overvåg-
ning af de mest relevante kemiske stoffer. Et 
delformål med trin 5 kan være at begrænse 
antallet af stoffer ved at udvælge indikator-
stoffer baseret på gruppering efter f.eks. 
kilde, anvendelsesområde, kemisk struktur el-
ler iboende fysisk-kemiske egenskaber. Trin 5 
kan imidlertid også føre til at listen af stoffer 
øges, f.eks. hvis der er forpligtelser om at 
medtage prioriterede stoffer fra Vandramme-
direktivet eller internationale lister over priori-
terede stoffer /5/.

CHIAT processen i DayWater
Processen beskrevet ovenfor blev gennem-
ført i løbet af ca. 2 år i DayWater projektet. 
De detaljerede resultatet fra screeningen af 
organiske stoffer i trin 3 kan ses på hjemmesi-
den http://chiat.er.dtu.dk. Data var generelt 
ikke tilgængelige i tilstrækkelig grad til at gen-
nemføre trin 4, så formålet med processen 
blev reformuleret til at identificere et udvalg 
af stoffer, som senere kan ligge til grund for 
at gennemføre trin 4 på en ensartet måde, 
og så det er muligt at vurdere forskellige 
håndterings-alternativers evne til at eliminere 
skadelige stoffer. 

De involverede ”eksperter” var de delta-
gende forskere fra en række europæiske 
lande med hver deres baggrund. Ved et første 
møde præsenterede alle en liste over stoffer, 
som de anså for repræsentative for regnaf-
strømning (som input til CHIAT’s trin 1). Ved 
et andet møde blev der fokuseret på at grup-
pere stofferne (efter trin 3) med henblik på at 
afkorte listen så meget så muligt uden dog at 
overse noget relevant. Ved et tredje og afslut-
tende møde blev der opnået enighed om en 
liste med 25 udvalgte vandkvalitetsparametre/
stoffer, på baggrund af arbejdet ved de fore-
gående møder samt ved at skele til relevante 
nationale og Europæiske regler og målepro-
grammer. Der blev set bort fra forbudte og 
udfasede stoffer, og politisk ”varme” stoffer 
blev taget op ved en rundbordsdiskussion.

Det understreges, at CHIAT metoden ud-
mærket kan benyttes til andre problemstil-
linger end netop regnvandshåndtering. Den 
er allerede anvendt til opstilling af fokuslister 
i forbindelse med håndtering af spildevands-
slam samt til at identificere ”fremtidige pro-
blemstoffer” for vandmiljøet omkring Malmö 
og Stockholm. I sådanne tilfælde tilpasses 
processen naturligvis efter aftale med de 
lokale interessenter.

25 fokusstoffer med relation til regn-
vand
Den endelige liste (Tabel 1) indeholder 6 
basale vandkvalitetsparametre, 7 metaller, 
3 PAH’er, 4 herbicider og 5 andre miljø-
fremmede organiske stoffer /6/. De basale 
vandkvalitetsparametre og 6 ud af 7 metaller 
har i større eller mindre grad været inklude-
ret i måleprogrammer og effektstudier gen-
nem de sidste mange år, hvorfor vi ikke vil 
uddybe yderligere, men platin er medtaget 
som en repræsentativ indikator for forure-
ning fra bilers katalysatorer. 

Gruppen af PAH’er indeholder mere end 

50 stoffer. I praksis fokuseres der ofte på 
summen af 16 PAH’er inkluderet i almindeligt 
tilgængelige analysepakker, men hér blev 3 
indikatorstoffer udvalgt for at repræsentere 
PAH’er med varierende antal ringe og sorp-
tionsegenskaber, som er relevante for både 
vand og fast fase. 

Tre herbicider blev udvalgt bl.a. på bag-
grund af europæiske produktionsstatistikker 
og fordi de blev vurderet potentielt farlige i 
både vand og fast fase, men glyphosate blev 
specifikt inkluderet, fordi det er medtaget i 
mange moniteringsprogrammer som f.eks. 
det danske NOVANA. De 5 øvrige xenobio-
tiske organiske stoffer (PCP, PCB-28, DEHP, 
NPEO og MTBE) blev udvalgt som indikatorer 
for forskellige andre stofgrupper. Yderligere 
detaljeret information om de enkelte stoffer, 
herunder om deres iboende fysisk-kemiske 
egenskaber og hvorvidt de figurerer som prio-
riterede stoffer i forskellige internationale klas-
sificeringer, kan findes på  
www.er.dtu.dk/daywater.

Der er mange velkendte stoffer på listen 
præsenteret i tabel 1, men der er også nogle 

Figur 2. En mulig fremtidig struktur af separatkloakerede kloakoplande (F: forsinkelse; R: rensning). I regn
vandssystemet håndteres regnvandet så vidt muligt lokalt, og det mest forurenede regnvand renses enten 
lokalt eller ved udløbet. I spildevandssystemet er der indført separat rensning af industrispildevand og konti
nuert overvågning af kvaliteten.
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stoffer, som endnu ikke er observeret i regn-
afstrømning fra befæstede overflader (pendi-
methalin og phenmedipharm) og som ikke er 
observeret i våd- og tørdeposition (platin, 
pendimethalin, phenmedipharm og glypho-
sate, NPEO), og flere som ikke hidtil har ind-
gået ved vurdering af håndteringsstrategier, 
formentlig fordi ingen har tænkt på det eller 
fordi der ikke har været tilstrækkelige data til 
rådighed.

Hvad kan listen bruges til?
Den fokuserede liste over regnvandsrelevante 
forureningsparametre/stoffer er først og frem-
mest beregnet på at gennemføre kvantitative 
farligheds- og problemvurderinger og sam-
menligne forskellige håndteringsstrategier, 
hvilket illustreres med to eksempler.

Det første eksempel er klassisk: Regnvand 
udledes direkte til en recipient, og man er in-
teresseret i at sammenligne koncentrationen 
af forureningsstoffer i udledningen med f.eks. 
en grænseværdi for udledningen eller et vand-
kvalitetskriterium men henblik på at vurdere, 
om det er nødvendigt at etablere et forsinkel-
sesbassin med et efterfølgende rensetrin som 
vist på figur 2. I princippet lyder det simpelt, 
men i praksis vanskeliggøres undersøgelsen 
af, at målte koncentrationer kan variere med 
flere dekader fra hændelse til hændelse og fra 
opland til opland. Faktisk viser det sig, at selv 
i et tilfælde hvor man f.eks. råder over gode 
målinger af tungmetaller i afstrømningen og 
en kalibreret model, kan den årlige forure-
ningsbelastning ikke forudsiges med større 
sikkerhed end ±50% /7/. Den store variation 
af koncentrationerne fra hændelse til hæn-
delse betyder endvidere, at PEC/PNEC vur-
deringen ikke er fuldstændig uden tilknyttede 
kriterier, der forholder sig til eksponeringsti-
den og definerer hvor mange procent af hæn-
delserne, kriteriet skal være opfyldt for. 
Vigtigheden af dette er dog mindre, hvis der 
PEC/PNEC vurderingen gennemføres udenfor 
en defineret initialfortyndingszone.

I det andet eksempel foreligger der et over-
ordnet krav om reduktion af forureningsbe-
lastningen, mens der er flere alternative 
håndteringsmuligheder med store forskelle i 
funktionelt princip, økonomi og mulig be-
grænsning af udledningen at fokus-stoffer. 
Hér kommer modellerne til sin ret, idet en 
relativ sammenligning af to strategier i sagens 
natur er væsentlig mere sikker end en bereg-
net stofkoncentration, og fordi de relative 
sammenligninger kan laves uden lokalt input 
om stofkoncentrationer. Relative sammenlig-
ninger kan endda laves uden egentlige mo-
deller og uden skelen til stofkoncentrationer 
overhovedet. Figur 3 viser resultatet af en 

sådan sammenligning baseret på en multikri-
terie vurdering, hvor der er taget højde for de 
forskellige håndteringsalternativers mulighed 
for at tilbageholde eller nedbryde de enkelte 
stoffer ved hjælp af en række specifikke proc-
esser (sedimentation, sorption, nedbrydning, 
filtrering, planteoptag, fordampning og fo-
tolyse), som er afhængige af stoffernes ibo-
ende fysisk-kemiske egenskaber /8/. Figuren 
viser et gennemsnit for alle de relevante para-
metre/stoffer i tabel 1, hvilket naturligvis dæk-
ker over forskelle. Det er dog værd at be-
mærke, at det har været muligt at vurdere 
skæbnen selv for herbiciderne og de øvrige 
organiske stoffer, hvor der kun findes et me-
get sparsomt datamateriale fra feltobservatio-
ner. Sammenligningen i figur 3 fokuserer 
udelukkende på at reducere udledningen til 
overfladevand, hvilket naturligvis er hovedår-
sagen til, at infiltrationsbassiner (et bassin 
med afdræning gennem en græsbelagt bund) 
falder mest positivt ud. Rækkefølgen mellem 
de forskellige håndteringsmuligheder vil for-
mentlig blive helt anderledes, hvis der også 
blev fokuseret på infiltration til grundvandet. 

Udfordringer i forbindelse med Vand-
rammedirektivet
Vandrammedirektivet udpeger en liste over 
33 prioriterede stoffer, hvis indhold i udled-
ninger skal stoppes helt eller nedbringes til 
”acceptable niveauer” inden 2015. For nylig 

har den Europæiske Kommission desuden 
foreslået at supplere listen med yderligere 8 
stoffer, og fremlagt forslag til vandkvalitetskri-
terier for alle stofferne, hvoraf mange findes i 
regnafstrømning fra befæstede overflader /9/.

Listen over stoffer i tabel 1 er et bud på en 
fokuseret og relevant stofliste specifikt målret-
tet problemstillingen med afledning af regn-
vand. Listen indeholder 19 specifikke forure-
ningsstoffer, hvoraf de 10 ikke optræder på 
Vandrammedirektivets liste over prioriterede 
stoffer. Det drejer sig om metallerne krom, 
kobber, platin og zink, alle de 4 udvalgte her-
bicider samt PCB 28 og MTBE. Der er natur-
ligvis grund til at revurdere listen i tabel 1, når 
vandkvalitetskriterierne er vedtaget. Sammen-
ligningen understreger dog, at det kan være 
nødvendigt at supplere Vandrammedirekti-
vets krav med yderligere stoffer, når man foku-
serer på en specifik problemstilling, og 
CHIAT metoden har vist sig at være en frem-
kommelig metode i denne sammenhæng.

Der er som vist i boks 1 i princippet kun 3 
muligheder for håndtering af forurening for-
bundet med regnbetinget afstrømning. Den 
traditionelle løsning er etablering af forsinkel-
sesbassiner til udjævning af afstrømningen og 
tilbageholdelse af sedimenter og den hermed 
forbundne forurening, men dette er sandsyn-
ligvis ikke nok til i alle tilfælde at rense ned til 
acceptable koncentrationsniveauer. Fremti-
den kan derfor meget vel komme til at invol-

Figur 3. Eksempel på rangordning af forskellige håndteringsmuligheder’s evne til at begrænse udledning af 
de 25 forureningsparametre/stoffer til overfladevand. Fra /8/. *: Underjordisk afstrømning, **: Tillader op til 
24 timers opmagasinering.
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vere både bassiner og avancerede filtrerings-
teknologier med håndtering af meget store 
mængder forurenet sediment og slam til 
følge. Der er derfor behov for seriøst at over-
veje potentialet i at begrænse forureningen 
ved kilden, f.eks. gennem at indføre alterna-
tive bygge-materialer og ændre på brugen af 
specifikke kemiske stoffer, der kan tilføres 
regnafstrømningen. Måske ligger fremtidens 
innovative løsninger i en kombination af foru-
reningskontrol ved kilden med lokal håndte-
ring af regnaftrømningen, hvilket også vil 
medvirke til at imødegå fremtidens anden 
store udfordring – de forventede øgede ned-
børsmængder pga. klimaforandringer.
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Gyllegrisen Øffe …

glæder sig over udviklingen. Tidligere 
gjaldt miljøloven ikke for Grønland, 
Færøerne og landbruget. Med den nye 
lov om husdyrbrug bliver det velkendte 
begreb “Forureneren betaler” til “Foru-
reneren betales” . Der er penge i gylle.

Box 1. 
Der er i princippet kun få muligheder for håndtering af forurening forbundet 
med regnbetinget afstrømning.

1. Begræns kilden til forurening
2. Reducer udledningen ved rensning og deponering
3. Udled på den mindst skadelige måde

Forurening i regnafstrømning


