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Udledning af vand i Svanesøen 

 

Ballerup Kommune, Afdelingen for Natur, Klima og Miljø har bedt WSP om at komme med en vurdering af 

muligheder og omkostninger forbundet med at udlede vand fra hhv. grusareal og kunstgræsbaner til Svanesøen. 

Baggrunden er en anmodning fra Kulturudvalget til afdelingen om at tilvejebringe oplysninger om forventet 

effekt og økonomi forbundet med at rense vandet. 

WSP har i 2020 udarbejdet notatet: ”Notat vedr. dræn fra Kunstgræsbane og grusareal til Svanesøen”. 

Vandmængder og sammensætning af stofindhold i vandet fra denne rapport er anvendt i dette notat. I teksten 

bruges /1/ om referencen.  

Afstrømning, arealer og volumener 

I /1/ er det opgjort, at arealet af grusareal og kunstgræsbane er ca. 1,4 ha. Afløbskoefficienten, der anvendes på 

denne type anlæg varierer fra 0,4 til 1,0 afhængig af hvor konservativ tilgang man har. En afløbskoefficient på 1 

er meget konservativ (svarende til ingen initialtab og fordampning). Et lidt mindre konservativt bud vil være 0,8 

svarende til generelle grusbelægninger uden beplantning. Ved en årlig korrigeret nedbør på 800 mm er den 

samlede vandmængde fra anlægget ca. 14.000 m²•0,8•0,8 m³/m² = 8.960 m³. Arealet er opsplittet med ca. 60% til 

kunstgræs og 40% med grus.  

De øvrige tilledninger af separatkloakeret vand via U6 til Svanesøen udgør jf. /1/ 965.000 m³/år (ved en anvendt 

nedbør på 536 mm). Det betyder, at vandet fra kunstgræsbanen/gruspladsen udgør mindre end 1 % af den 

samlede tilledte vandmængde til Svanesøen. 

Vandkvalitet  

Der er i /1/ angivet analyseresultater fra prøvetagning fra perioden 2018 til 2020 for en lang række komponenter. 

I Tabel 1 er udvalgte komponenters gennemsnit sammenstillet med indhold i separatkloakeret regnvand, hvor 

data stammer fra projekter i Gentofte/Gladsaxe området. Herudover er generiske koncentrationer beregnet i 

Regnkvalitet.xlsx version 1.3 (udarbejdet af DHI). Data er sammenstillet med miljøkvalitetskriterierne 

(biotilgængelig del) samt den omregnede acceptable totalværdi. Zink fra gruspladsen er den eneste parameter, 

der overskrider det beregnede acceptkriterie i Svanesøen. Søen er et spildevandsteknisk anlæg og i princippet 

skal kriteriet derfor ikke overholdes her, men udelukkende i den nedstrøms Harrestrup å.  

Det ses umiddelbart af tabellen, at de målte indhold fra de to arealer har sammenlignelige eller lavere indhold 

end afløbsvand fra andre separatkloakerede arealer for de forskellige målte parametre. Indholdet af chrom og 

cadmium er marginalt større end indholdet i andet separeret afløbsvand, indholdet af suspenderet stof (SS), COD 

og kulbrinter væsentligt mindre og indholdet af de resterende komponenter sammenlignelige på tværs af 

vandtyper. Der er generelt meget stor variation i indholdet af forskellige komponenter i separatkloakeret 

regnvand afhængig af, hvilke overflader det stammer fra, trafikbelastningen, varighed mellem regn osv. De 

fundne koncentrationer i vandet af chrom og cadmium fra både gruspladsen og kunstgræsbanen er derfor 

indenfor det spænd, man kan finde i andre typer separatkloakeret regnvand end dem der er sammenlignet med i 

tabellen. Vandet fra gruspladsen/kunstgræsbanen skiller sig derfor kun ud fra andet separatkloakeret vand ved at 

have væsentligt lavere indhold af SS og COD. 
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Tabel 1 Indhold i drænvand, separatkloakeret vand og kvalitetskriterier for udvalgte stoffer. – angiver stoffer/blandinger der 

ikke er regulerede via Bekendtgørelse 1625. 

KOMPONENT 

DRÆN FRA 

GRUSAREAL+ 

DRÆN FRA 
KUNSTGRÆSBA

NE+ 

SEPARAT 
KLOAKERET 

VAND* 

REGNKVALITET

** 

MKK BEK 1625 
(BIOTILGÆNGE

LIG) 

OMSAT TOTAL 
KONCENTRATI

ON  

pH 7,8 7,8 7,5 Ikke angivet - - 

SS (mg/l) 8 6 86 42 - - 

COD (mg/l) 7 15 72 47 - - 

Bly (µg/l) 1 0,8 1.6 0,4 1,2 10 

Cadmium (µg/l) 0,08 0,3 0,07 Ikke angivet 1,5  

Chrom (µg/l) 1 1,4 1,1 Ikke angivet 4,9 (Cr III) 

3,4 (Cr VI) 

 

Kobber (µg/l) 6,5 7,4 6,6 5 1,0 

4,9 (øvre konc) 

30 

Nikkel (µg/l) 0,8 1,5 1,5 Ikke angivet 4 12 

Zink (µg/l) 37 9,7 19 39 7,8 27 

Total kulbrinter 

(µg/l) 

<5 5,6 108 Ikke angivet - - 

Nonylphenol <1 <1 0,2 Ikke angivet 0,3  

DEHP (µg/l) 0,52 0,22 1,6 2,0 1,3  

+ Middelværdier fra målinger udført i perioden 2018-2020 

* Data fra projekter for Nordvand/Novafos ved Søborghusrenden og Marielyst. Der er anvendt data fra 

villaområder med mindre trafikbelastede veje. Koncentrationen er angivet som en middelværdi af ca. 30 datasæt 

over en treårig periode. 

** Beregnede koncentrationer med beregningsværktøjet Regnkvalitet.xlsx ver. 1,3. Forudsætning 50% alm tage 

og 50 % meget let belastet vej 

Massestrømme til Svanesøen 

Som angivet under afsnittet om Afstrømning, arealer og volumener kommer knap 1% af den samlede 

vandmængde til søen fra gruspladsen og kunstgræsbanen. Koncentrationerne i vandet herfra er i store træk 

sammenlignelige med andet separatkloakeret regnvand, hvilket betyder, at stofbelastningen af opløste stoffer til 

søen udgør nogenlunde samme størrelse, inden man evt. udfører nogen form for rensning. For SS, COD og ikke 

opløste komponenter er belastningen fra gruspladsen og kunstgræsbanen endnu mindre, måske ned til 0,1% af 

den samlede belastning til søen. 

Rensemetoder, overordnet 

Typiske rensemetoder til separatkloakeret regnvand på mindre oplande er våde bassiner, gennemsivning i 

filtermuldsbede evt. i kombination med anvendelse af mere avancerede filtermaterialer og andre typer af filtre 

som fx Rockflow. Ved store vandmængder/oplande har fx Krügers Actiflo metode fundet anvendelse, ligesom 
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der fx er arbejdet med dobbeltporøs filtrering. Der arbejdes i udlandet og i Danmark også med mere specielle 

filtermaterialer til reduktion af opløst fosfor og metaller, fx kalk, olivin, zeolit, pollonit, jern/sandblandinger mm.  

Våde bassiner, som regnes som BAT pt. ved separatkloakeret regnvand, fjerner helt overvejende suspenderet stof 

og stoffer knyttet til dette. Den typiske dimensionering i dag er 250 m³ vådt volumen bassin pr. reduceret ha, der 

kobles på. Herudover skal der selvfølgelig være plads til opstuvning i bassinet, afhængig af afløbstallet fra 

anlægget. Effekten overfor opløste komponenter er relativt begrænset og typisk knyttet til sorption til stof, der 

fælder ud ved opholdet i bassinet og i mindre omfang sorption til planter og biologisk omsætning. I forhold til 

vandet fra gruspladsen/kunstgræsbanen vil et vådt bassin formentlig have en meget lav effektivitet, da vandet 

inden ankomst til drænet er sevet igennem gruslag og/eller baneopbygningen, hvor størstedelen af det 

suspenderede stof tilbageholdes. Det ses af Tabel 1, at indholdet af suspenderet stof allerede er reduceret med op 

til omkring 90 % i forhold til almindeligt lavt belastet separatkloakeret vand fra tage/småveje. Denne 

renseløsning giver dermed meget lille effekt og er derfor meget lidt meningsfuld i dette tilfælde. Rockflow har 

en lignende effekt, da det helt overvejende også fjerner suspenderet stof. 

Bede med filtermuld og blandinger med sorbenter (fx kalk, olivin,zeolitter) med større affinitet for specifikke 

komponenter dimensioneres typisk med et areal på ca. 5% af oplandets reducerede størrelse, dvs. et areal på 

omkring 500-600 m² for oplandet fra gruspladsen/kunstgræsbanen. Opbygningen kræver typisk en højde på ca. 1 

m eller lidt mere. Renseeffektiviteten er stærkt afhængig af filtermuldens beskaffenhed og sammensætning, men 

for metaller, oliekomponenter og PAH ses typisk renseeffektiviteter på 80-95%. Dette ses dog ved 

startkoncentrationer, der typisk ligger noget højere, end det der observeres i vandet fra 

kunstgræsbanen/gruspladsen. Ift. metallerne skal man nok derfor nærmere forvente renseeffektiviteter i 

størrelsen 50-75%. Man skal være særlig opmærksom på hvilken kulstofkilde, der bruges i filtermulden. Beriget 

kompost har typisk et relativt højt indhold af næringsstofferne N/P, ligesom de kan udvaske zink og organisk 

stof, hvis det organiske stof i komposten ikke er helt stabiliseret. Derfor kan det være en fordel at anvende fx 

ikke beriget sphagnum og kalk i en blanding som tilsætning i filtermulden for både at sikre det organiske 

stofindhold, et lavt indhold af næringsstoffer og en neutral eller svagt basisk pH. Et relativt højt pH er en fordel, 

når der er særlig fokus på metalfjernelsen. Dette kan sikres ved udlægning af et lag filterkalk i bunden af filteret 

udover indblanding i selve filtermulden.  

Udover de naturlige sorbenter (olivin, zeolitter osv.) er der en række syntetiske, der normalt anses for at være så 

dyre, at de typisk ikke finder anvendelse ved rensning af vejvand, hvorimod de er mere almindelige ved specielle 

former af spildevand fra fx metaliseringsvirksomheder og lignende. Udfordringen for alle typer af sorbenter er, 

at deres kapacitet bliver meget lav, når indløbskoncentrationerne er så små som de ca. 20-30 µg Zn/l og 

tilsvarende lave indhold af kobber. 

Med den størrelse oplandet har giver det ikke mening at se på de større løsninger, der er meget dyre i 

anlægsomkostninger og typisk anvendes på langt større oplande. 

Potentiel rensning, konkret  

Den mest anvendelige metode til fjernelse af de små mængder af metaller vil være en filterløsning enten med 

filtermuld eller et mere avanceret materiale specifikt designet til metaller. 

Det eksisterende dræn fra området kommer ud med en bundkote omkring 20,5 (den præcise kote fremgår ikke af 

planen) i en Ø250 mm ledning. Selve Svanesøen ligger i kote 14,75 (DHM i Scalgo), hvilket giver en gradient på 

omkring 1,6% på ledningen og en samlet højdeforskel på ca. 5,5-6 m. Der vurderes derfor at være mulighed for 

at placere et areal på omkring 500 m² til en traditionel filterbedsløsning med en samlet dybde på 1-1,2 m på 

enten matrikel 6f eller 16 og stadig have tilstrækkeligt fald på ledningen og evt. stuvehøjde i filteret. Et filter på 

omkring 500 m² er tidligere (for HOFOR i 2018) vurderet at koste omkring 800.000 kr. i anlæg, hertil kommer 

omlægning af den eksisterende ledning, hvilket typisk koster omkring 1000 kr./lb. meter. En samlet pris skønnes 

på denne baggrund at være omkring 1.000.000 kr. i anlægs omkostninger. Hertil kommer 10-15% i 

rådgiveromkostning til dimensionering, tilsyn med udførelse etc., så der samlede pris for løsningen ender 

omkring 1,1-1,2 mill. kr. 

Et alternativ til et traditionelt filterbed kan være anvendelse af et mere avanceret filtermateriale alene, fx 

Blueguard fra Dansand, der består af formalet olivin i en kvartsblanding. Både COD og SS er jo kraftigt 

reduceret i vandet fra gruspladsen/kunstgræsbanen, så der er kun begrænset brug for en biologisk aktiv 

filtermasse. Dimensioneringen kan ske lidt forskelligt afhængig af, hvor stor en andel af vandet, der ønskes 

renset. Bruges en 5 års hændelse med en klimafaktor på 1,4 som dimensioneringsgrundlag, er en CDS hændelse 

omkring 45 mm over 4 timer. Der er noget forsinkelse i forbindelse med nedsivningen gennem bane og plads, så 
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intensiteterne glattes noget ud. Hvis der regnes med gennemsnitstilstrømningen og med en afløbskoefficient på 

0,8, svarer hændelsen til ca. 500 m³ vand over de 4 timer eller ca. 125 m³/time (35 l/s). Normalt regner man med 

en opholdstid i filteret på 15 minutter. Dette svarer til et porevolumen i filteret på ca. 30 m³. Jf. produktbladet for 

Blueguard er porøsiteten 0,45 svarende til, at mængden af filtermateriale skal være omkring 70 m³ eller knap 120 

ton materiale. Dette kan være fx i en nedgravet 40 fods standardcontainer. Prisen på et filter af denne størrelse 

skønnes på baggrund af prisen for materialet at være omkring 2.000.000 kr., levetiden vil til gengæld være meget 

lang. Anlæggets størrelse og dermed prisen kan reduceres voldsomt, hvis der indskydes et bassin med drosling 

foran. En analyse af Blueguards præcise effekt ved lave koncentrationer vil indledningsvist også kræve nogle 

laboratorieforsøg. En nærmere analyse af dette inkl. vurderinger af optimal bassinstørrelse ift.  koblede regn og 

en efterfølgende filtrering ligger uden for opgavens afgrænsning, men det skønnes umiddelbart, at en optimeret 

løsning vil kunne etableres for samme økonomi som det traditionelle filterbed eller en smule dyrere. 

Effektiviteten overfor metaller forventes at være højere end i et traditionelt filterbed sandsynligvis omkring 90%, 

men det kræver forsøg for at finde effektiviteten i det konkrete tilfælde. 

Diskussion og anbefaling  

Tilløbet til Svanesøen fra kunstgræsbane og grusplads udgør kun en meget beskeden del af den samlede 

tilledning til søen /1/, for vandmængdens vedkommende under 1 % og for de forskellige metaller, PAH, mm. 

formentlig et stykke under 1%, i det vandet, der afstrømmer via drænet, allerede er delvist filtreret i 

baneopbygning og grusmaterialer. Det er ikke i dette projekt vurderet sammensætning af vandet fra oplandene til 

udløbet i U6 jf. /1/, men koncentrationerne angivet i Tabel 1 er for meget lavt belastet vand. I det omfang vandet 

kommer fra områder med større stofbelastning, vil stofbelastningens andel fra kunstgræsbanen/gruspladsen 

udgøre en endnu mindre andel af den samlede belastning. 

Stofindholdet i vandet fra gruspladsen/kunstgræsbanen /1/ afviger ikke fra separatkloakeret vand generelt til 

trods for, at zinkindholdet er umiddelbart overfor miljøkvalitetskriteriet. Vandet har tværtimod en bedre kvalitet 

end separatkloakeret vand generelt, da det inden udledningen i drænet strømmer igennem baneopbygningen og 

gruslag. Dette ses tydeligt på indholdet af suspenderet stof og COD, der er meget lavt sammenlignet med 

separatkloakeret vand generelt. De opløste stoffer er kun påvirket marginalt i sammenligning. Rensningen svarer 

formentlig stort set til BAT for separatkloakeret regnvand, dvs. rensning i vådt bassin under de nuværende 

forhold. 

En indsats med enten et almindeligt filterbed eller en kombination af et bassin med droslet udløb og en mere 

specifik sorbent rettet mod metallerne vil kunne etableres for 1-1,5 mill. kr. og herudover kræve et areal på 

omkring 500 m².  

Samlet set vurderer WSP, at en ekstra renseindsats på vandet fra kunstgræsbanen/gruspladsen kun vil have en 

meget begrænset effekt på den samlede miljøkvalitet i Svanesøen og Harrestrup å. Dette er skyldes både, at stof 

og vandmængden fra dette anlæg er forsvindende i forhold til de øvrige belastninger fra regnvandsudløb samt det 

forhold, at vandkvaliteten i vandet fra banen allerede er lige så god eller bedre end i de øvrige tilledninger. WSP 

anbefaler derfor ikke, at der udføres en ekstra renseindsats.  

 

Hvis I har spørgsmål og kommentarer, er I selvfølgelig meget velkommen til at kontakte mig. 

 

Med venlig hilsen  

 

Thomas Hauerberg Larsen 

Fagchef, Ph.D., Civilingeniør 


