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BAGGRUND  

Ballerup Kommune har bedt WSP om en vurdering af, om der er behov for yderligere behandling af 

vand udledt gennem dræn fra en kunstgræsbane og et grusareal til det spildevandstekniske anlæg 

Svanesøen. Afløb fra Svanesøen sker til Harrestrup Å, der udmunder i Kalveboderne. Vurderingerne 

er foretaget på baggrund af information og data stillet til rådighed af Ballerup Kommune bl.a. i form af 

oplysninger fra Spildevandsplan (2017-27) og i form af resultater fra måling af vandkvalitetsvariable i 

dræn fra de to arealer.  

 

DATAGRUNDLAG OG VURDERINGER 

Der er i drænafløb fra henholdsvis kunstgræsbanen og græsarealet foretaget måling otte gange af 

udvalgte vandkvalitetsvariable i perioden 2018-20. De indsamlede måledata fremgår af Tabel 2. 

 

I tabellen er udover måledata vist de generelle recipientkrav for ferskt overfladevand målsat til god 

økologisk tilstand. Disse krav vil ikke være gældende for Svanesøen. Værdierne skal kunne 

overholdes efter opblanding med vandet i Harrestrup Å. Værdierne er generelle recipientkrav, hvilket 

vil sige, at de skal kunne overholdes som årsmiddel. I den videre diskussion af koncentrationerne er 

der derfor fokuseret på middelværdierne af de målte koncentrationer, som antages at være 

repræsentative for en årsmiddel afstrømning fra kunstgræsbanen og grusarealet. 

 

For flere af metallerne er recipientkravet et krav til den biotilgængelige fraktion. Dette gælder bly, 

kobber, nikkel og zink. For kobber er der dog samtidig et krav om en maksimal koncentration af opløst 

kobber. De målte værdier er total koncentrationer på ufiltrerede prøver. Opløst total koncentration for 

bly, kobber, nikkel og zink kan omregnes til en biotilgængelig fraktion ud fra kendskab til calcium (Ca) 

koncentration, pH, og koncentration af opløst organisk kulstof (DOC). Omregningerne er fortaget med 
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anvendelsen af Bio-met metoden1. Ved omregningerne i Tabel 2 er benyttet pH= 8, Ca= 40 mg/l og 

DOC= 6 mg/l. Da disse værdier ikke kendes for Harrestrup Å er valgt værdier for disse variable, som 

skønnes realistiske, og samtidig vil resultere i krav, der er på den sikre side mht. overholdelse af 

recipientkvalitetskravet. Værdier for pH, Ca og DOC er fastlagt bl.a. ud fra målinger på vandområder i 

Københavns Kommune. 

 

Svanesøen er som spildevandteknisk anlæg karakteriseret som et vådt regnvandsbassin med et 

volumen på 34.200 m3.  Ifølge spildevandsplan 2017-27 vil der i fremtiden ske tilstrømning af 

separatkloakeret vand fra et opland på 180 ha red (Tabel 1). Dertil kommer afstrømning fra 

kunstgræsbanen og grusarealet på samlet 1,4 ha. Det samlede opland vil således blive på 181,4 ha 

red. 

 

BAT-anbefalingerne for våde regnvandsbassiner til reduktion af forurenede stoffer fra 

separatkloakerede oplande er et vådvolumen på 250 m3/red. ha. Ud fra overstående oplysninger kan 

det beregnes, at for Svanesøen vil der være et vådvolumen på ca. 188 m3/red. ha.  

 

På baggrund af baggrundsrapport for faktablad for våde regnvandsbassiner2 er det vurderet, at der i 

et vådbassin med ca. 181 m3/red. ha. vil kunne ske en reduktion af bly, zink og kobber 

koncentrationer på ca. 70%. Tilsvarende reduktion er benyttet for de øvrige tungmetaller, selvom der i 

baggrundsrapporten ikke er helt tilstrækkelige data til endeligt at kunne fastlægge reduktionen for 

disse andre metaller. For suspenderet stof er det på baggrund af den nævnte rapport skønnet, at der i 

Svanesøen vil kunne ske en reduktion på ca. 80% og for COD en reduktion på ca. 50 %. 

Reduktionerne for de organiske miljøfremmede stoffer er ikke nærmere vurderet i denne 

sammenhæng, da de ikke er målt i kritiske niveauer i drænene i forhold til recipientkrav. Det kan dog 

antages, at der også for disse stoffer vil ske en betydelig reduktion, da de typisk binder sig til 

suspenderet organisk stof. Reduktioner på mellem 50 og 80 % vil derfor kunne forventes. 

 

Tabel 1 Oplande som iflg. Spildevandsplan 2017-27 i fremtiden vil lede separatkloakeret vand til Svanesøen 

 

 
 

 

 

 
1 Bio-met. Bioavailability Tool. User Guide (version 4). Guidance document on the use of the bio-met 

bioavailability tool. www.bio-met.net. 13/3/2017. 
2 Våde bassiner til rensning af separat regnvand. Baggrundsrapport. Jes Vollertsen et al. 2012. Aalborg 
Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk institut & Orbicon A/S. 

http://www.bio-met.net/
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Tabel 2 Målte vandkvalitetsvariable i dræn fra kunstgræsbane og græsareal samt recipient kvalitetskrav iflg. 
Bek. 1625. Lyserød indikerer tæt på grænseværdi. Rød indikerer over grænseværdi. 

 
*ved pH=8; Ca= 40 mg/l; DOC= 6 mg/l 

 

Det fremgår af Tabel 2, at for de metaller, hvor kravet er til den biotilgængelige fraktion, er den 

tilsvarende kravkoncentration for total opløst metal betydelig højere end det biotilgængelige krav 

nævnt i Bek. 1625. For kobber kan f.eks. 1 µg/l biotilgængeligt kobber omregnes til 30 µg/l total opløst 

kobber. For kobber gælder dog desuden at den maksimale (årsgennemsnitlige) koncentration af total 

opløst kobber ikke må overskride 4,9 µg/l. 

 

Af  Tabel 2  ses, at middelværdien i drænene for de fleste stoffer har ligget under kravværdierne, der 

gælder for Harrestrup Å (generelle krav fra Bek. 1625). Udledning af disse stoffer, med de målte 

koncentrationsniveauer, vil derfor ikke være kritiske for opfyldelse af miljømål for Harrestrup Å.   

Generel fersk 

recipient 

grænseværdi fra 

Bek. 1625

biotilgænge- 

lig grænse 

omsat til 

total konc.*

konc. efter 

forventet 

tilbagehold. 

i Svansøen 

Dræn fra grusareal 04-12-2018 25-03-2019 20-06-2019 23-10-2019 17-12-2019 13-03-2020 09-06-2020 21-08-2020 middel middel

pH 7,8 7,6 7,1 7,8 7,9 8 8,4 7,3 7,8

Suspenderet stof (mg/l) < 8 5 5 5 5 26 2 2 8 2

COD (mg/l) 5 11 9,6 6,1 5 5 5 5,2 6,67 1,3

Bly (Pb) (ug/l) 1,2 

(biotilgængelig) 10 ug/l 1,2 2,7 0,47 0,26 0,92 1,3 0,27 0,12 1,02 0,31

Cadmium (Cd) (ug/l) 1,5 for klasse 3 

med CaCO3 = 50-

100 mg/l 0,05 0,07 0,18 0,18 0,01 0,031 0,01 0,02 0,08 0,02

Chrom (Cr)  (ug/l) 4,9 CrIII            

3,4 CrVI 0,3 1,5 1,5 1,3 0,61 0,97 0,8 2 1,00 0,3

Kobber (Cu)  (ug/l) 1,0 

(biotilgængelig)    

4,9 (øvre konc.) 

30 ug/l

2,9 6,1 4,9 28 2 0,44 1 4,2 6,48 1,94

Nikkel (Ni)  (ug/l) 4 

(biotilgængelig)
12 ug/l

< 1,3 1,5 1 0,3 0,3 1,1 0,3 0,3 0,83 0,25

Zink (Zn)  (ug/l) 7,8 

(biotilgængelig 

eller tilføjet 

naturlig 

baggrund)

27 ug/l

4,5 25 45 120 8,5 52 2 6,4 36,7 11,0

Toltalkulbrinter (Benzen-C35) (ug/l) i.p. < 5 5 5 5 5 5 5 5 5 <5

Nonylphenol (ug/l) 0,3 < 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <1

Dimethylphtalat (DMP) (ug/l) < 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 <0,1

Diethylphthalat (DEP) (ug/l) < 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 <0,1

Dibutylphtalat (DBP ) (ug/l) 2,3 < 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 <0,1

Diethylhexylphtalat (DEPH) (ug/l) 1,3 < 2,2 0,84 0,18 0,1 0,1 0,1 0,1 0,33 0,52 <0,5

Dioctylphtalat (DOP ) (ug/l) < 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 <0,1

Bensylbutylphtalat (BBP ) (ug/l) < 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 <0,1

Dræn fra kunstgræsbane 04-12-2018 25-03-2019 20-06-2019 23-10-2019 17-12-2019 13-03-2020 09-06-2020 21-08-2020 middel middel

pH 7,9 7,9 7,5 7,9 7,6 7,7 8,2 7,6 7,8

Suspenderet stof (mg/l) < 9 5 5 5 9 5 2 10 6 1,1

COD (mg/l) 59 8,3 9 5,8 5 5,5 9 10 15 2,9

Bly (Pb) (ug/l) 1,2 

(biotilgængelig)
10 ug/l

1,5 1,2 0,6 0,46 1,4 0,25 0,21 0,11 0,80 0,24

Cadmium (Cd) (ug/l) 1,5 for klasse 3 

med CaCO3 = 50-

100 mg/l 1,9 0,18 0,03 0,02 0,1 0,035 0,04 0,05 0,33 0,10

Chrom (Cr)  (ug/l) 4,9 CrIII            

3,4 CrVI 2 1,5 1,9 1,4 1 0,84 1 2,3 1,4 0,4

Kobber (Cu)  (ug/l)

1,0 

(biotilgængelig)    

4,9 (øvre konc.) 

30 ug/l

< 34 4,5 6,2 0,3 3,1 3 1 4,5 7,4 2,23

Nikkel (Ni)  (ug/l) 4 

(biotilgængelig)

12ug/l

4,3 2,9 0,5 0,8 0,74 1,1 0,3 0,3 1,5 0,46

Zink (Zn)  (ug/l) 7,8 

(biotilgængelig 

eller tilføjet 

naturlig 

baggrund)

27 ug/l

35 7,4 5,5 1 9,7 7,1 2 4,5 9,7 2,9

Toltalkulbrinter (Benzen-C35) (ug/l) i.p. < 5 9,4 5 5 5 5 5 5 5,6 <5,6

Nonylphenol (ug/l) 0,3 < 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <1

Dimethylphtalat (DMP) (ug/l) < 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 <0,1

Diethylphthalat (DEP) (ug/l) < 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 <0,1

Dibutylphtalat (DBP ) (ug/l) 2,3 < 0,14 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11 0,1 0,1 0,1 <0,1

Diethylhexylphtalat (DEPH) (ug/l) 1,3 < 0,1 0,19 0,76 0,1 0,19 0,1 0,1 0,52 0,22 <0,2

Dioctylphtalat (DOP ) (ug/l) < 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,25 0,1 0,1 0,1 <0,2

Bensylbutylphtalat (BBP ) (ug/l) < 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 <0,1
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For kobber ligger middelkoncentrationen i dræn tæt på kravværdien i Bek 1625. Men efter forventet 

tilbageholdelse i Svanesøen vurderes kobberkoncentrationerne fra kunstgræsbanen og grusarealet at 

komme til at ligge væsentligt under kravværdien, og de vil derfor ikke være kritiske i forhold til 

opfyldelse af målsætning for Harrestrup Å. 

 

Det ses desuden af Tabel 2, at Zn i drænvand ligger tæt ved eller over den generelle kravværdi fra 

Bek. 1625, men efter tilbageholdelse i Svanesøen forventes koncentrationerne fra kunstgræsbanen 

og grusarealet generelt at komme under kravværdi fra Bek 1625. De vil derfor ikke være kritisk i 

forhold til opfyldelse af målsætning for Harrestrup Å.   

 

KONKLUSION 

Efter gennemstrømning af Svanesøen forventes ingen af de målte variable, at ville overskride de 

generelle kravværdier i Bek. 1625 og vil derfor ikke være i risiko for at forhindre målopfyldelse i 

Harrestrup Å. Der vil yderligere ske en opblanding med vand fra Harrestrup Å, som forventes at have 

lavere koncentrationer, end de her beregnede koncentrationer efter gennemstrømning af Svansøen. 

Det vurderes på denne baggrund, at der ikke behov for at iværksætte yderligere rensning i form af 

sandfilter eller lignende på drænvand fra kunstgræsbanen og grusarealet. 

 

 

 

 


