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Sammenfatning
Projektets baggrund og formål
Udledning af ubehandlet spildevand fra spredt bebyggelse, som ikke er tilsluttet
centrale renseanlæg, kan forurene vandmiljøet i Danmark. Dansk lovgivning
kræver visse steder effektiv behandling af udløb fra spredt bebyggelse i det
åbne land (< 30 PE), der ikke er tilsluttet kloak og central spildevandsrensning.
Udledningskrav i landdistrikterne kan omfatte fjernelse op til >95% af organisk
stof samt afhængigt af de modtagende vandområder, >90% nitrifikation og
>90% fjernelse af fosfor.
Miljøministeriet publicerede i 2004 retningslinier for etablering af beplantede
filteranlæg <30 PE, og disse anlæg blev derfor accepteret som en løsning til at
rense spildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land. Siden da er mere end
170 beplantede filteranlæg blevet bygget over hele landet (til og med 2010) og
er regelmæssigt kontrolleret. Erfaringerne fra disse viser, at anlæggene
generelt fungerer godt og effektivt fjerner organisk stof og ammonium.
Denne undersøgelse blev foretaget for at undersøge de beplantede filteranlægs
rensekapacitet med særlig fokus på forskellige design- og driftsparametre, som
kan resultere i lavere arealkrav og dybde, og følgelig lavere
etableringsomkostninger. Vi præsenterer forslag til et nyt design og en ny
vejledning baseret på vores resultater samt giver anbefalinger til fremtidige
undersøgelser.
Gennemførte undersøgelser
En oversigt over etablerede beplantede filteranlæg i Danmark blev udarbejdet
på baggrund af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse sendt til
kommunerne. De indsamlede data inkluderer en opgørelse over antal anlæg i
de enkelte kommuner, antal PE tilsluttet til anlæggene, størrelse af anlæggene
samt andre relevante data.
Projektet undersøgte i større detalje renseevnen af seks fuldskala filteranlæg,
hvoraf to havde en mindre filterdybde. Disse blev moniteret i gennem et år for at
vurdere den sæsonmæssige variation i renseevne. Et af anlæggene var
indrettet med særlige faciliteter for prøvetagning i filteret samt mulighed for
kontrolleret recirkulering af afløbsvand tilbage til pumpebrønden eller
bundfældningstanken. Anlægget modtager spildevand fra en husstand med
seks personer, og er udbygget med fosforfældning i bundfældningstanken.
4

Systemets renseevne blev undersøgt med recirkuleringsrater på 0%, 50%,
100% og 200% til pumpebrønden og 100% til bundfældningstanken. Formålet
var at vurdere den positive effekt af recirkulering for anlæggets drift samt
effekten på fjernelse af kvælstof. Desuden blev der taget prøver i tre forskellige
dybder i det ét meter dybe beplantede filter. Følgende parametre blev målt:
temperatur, ilt, pH, ledningsevne, BI5, forskellige kvælstofformer, total fosfor og
alkalinitet.
Hovedkonklusioner
Koncentrationerne af forurenende stoffer i indløbsvandet varierede fra sted til
sted og var generelt høje i forhold til koncentrationerne i typisk
husholdningsspildevand i større, centraliserede renseanlæg. Rensegraden i alle
de undersøgte beplantede filteranlæg var høj med hensyn til fjernelse af
organisk stof og ammonium med renseeffekter > 95% og suspenderede stoffer
> 90%. Systemerne opfylder derfor de skærpede krav til fjernelse af organisk
stof og nitrifikation (SO-krav) både hvad angår kravene om procent fjernelse
samt maksimale afløbskoncentrationer (< 5 mg/l). Krav om fjernelse af fosfor
(SOP og OP krav) kan opfyldes ved anvendelse af et fosforfældningssystem.
Dog har fosforfældningssystemet, der er baseret på tilsætning af et
fældningskemikalie i bundfældningstanken, vist nogle driftsproblemer og kræver
særlig opmærksomhed under installation og tilsyn under drift. Det anbefales
derfor, at anlægsejeren tegner en servicekontrakt til at varetage drift og
vedligehold af fosforfældningssystemet.
Recirkuleringen af renset udløbsvand tilbage til pumpebrønden eller til indløbet
af bundfældningstanken forbedrer generelt beplantede filteranlægs renseevne
og fjernelse af kvælstof. Recirkulering af renset spildevand fortynder og sikrer
en mere homogen sammensætning af spildevandet som anlægget belastes
med. Derudover medvirker recirkuleringen til at tilbageholde vand i
filteranlægget under ferieperioder, hvilket er godt for planternes og
bakteriernes/biofilmens overlevelse. Den optimale recirkuleringsrate er 100%
tilbage til pumpebrønden, dvs. halvdelen af udløbet recirkuleres til
pumpebrønden.
Størstedelen af ammonium nitrificeres i filtrets øverste 25 cm, hvilket tyder på at
en mindre filtertykkelse kan bruges og stadig have en god renseevne. Dette
understøttes af resultaterne fra de to anlæg med mindre dybde, som havde en
god renseevne, der var sammenlignelig med de dybere filtre. Undersøgelserne
giver imidlertid ikke baggrund for at drage konklusioner vedr. anvendelse af
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mindre areal per PE, da det ikke var muligt at afprøve forskellige belastninger
2

per m i de etablerede systemer.
Til sidst giver undersøgelsen nye anbefalinger til drift og vedligehold af
beplantede filteranlæg og foreslår ændringer i krav til design, herunder
ændringer i krav til kornstørrelse på filtersandet, fordelingssystemet og
recirkuleringsrater. De foreslåede ændringer medfører lavere omkostninger til
etablering uden reduktion i renseevne og forbedrer dermed anlæggenes
konkurrenceevne i forhold til andre systemer.

6

Summary
Project background and objectives
Discharges of poorly treated sewage from single households and houses in
rural areas not connected to central wastewater treatment plants in Denmark
can pollute watercourses and lakes. Danish legislation requires on certain
locations efficient treatment of effluent from dwellings in rural areas and group
of houses (< 30 PE) not connected to sewer and centralized wastewater
treatment systems. The discharge consent in rural areas may include the
removal up till >95% of organic matter, and depending on the receiving waters,
requires >90% nitrification and 90% removal of phosphorus.
The Danish Ministry of Environment produced official design and construction
guidelines for vertical flow constructed wetlands (planted filters) in 2004 and
therefore these type of systems became nationally accepted as a solution to
treat wastewater from small communities and isolated households. Since then,
more than 170 systems have been constructed in the country (till 2010) and are
regularly monitored. The results show that they generally perform well and
effectively remove organic matter and ammonium. This investigation was
undertaken in order to explore further the treatment capacity of planted filters
with special focus on various design and operations parameters that might
result in lower demand in area and depth – and hence costs – of these systems
in future constructions. Based on the results obtained we present suggestions
for revisions of the design and construction guidelines and recommendations for
future studies.

Methods
An inventory of planted filters established in Denmark was made based on a
questionnaire sent to the municipalities. The data collected included the
number of systems, the number of PE served, system size and other relevant
data.
The project also evaluated in more detail the performance of six full-scale
planted filter systems, of which two had a shallower bed depth. These systems
were monitored throughout a year to evaluate their seasonal performance.
One of the systems was extended with special facilities to sample within the
system at different depths together with the possibility for accurate control of
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recirculation of treated water either to the pumping well or to the sedimentation
tank.
The experimental system serves a family of six and is fitted with P precipitation
in the sedimentation tank. The system performance was monitored at different
recirculation rates of 0%, 50%, 100%, and 200% to the pumping well, and 100%
to the sedimentation tank. The aim was to assess the benefits of recirculation
for the general system performance and the nitrogen removal capacity.
Additionally, water was sampled at three different filter depths in the one meter
deep sand filter. The analytical tests included temperature, dissolved oxygen,
pH, electric conductivity, BOD5, nitrogen species, total P, and alkalinity.

Main conclusions
Pollutant concentrations in the inlets vary from site to site but are high if
compared to typical domestic wastewaters at larger-scaled sewered treatment
facilities. The performance of all the systems is effective in terms of organic
matter removal, and ammonia removal with removal rates higher than 95% and
suspended solids removal higher than 90 %. Hence, the systems consistently
meet the discharge limits for BOD and ammonium by percentage removal as
well as the maximum concentration limit set by the Ministry (< 5 mg/l). Total P
removal efficiency shows that it is possible to meet the discharge requirement
by using a P precipitation system in the sedimentation tank. However, the Premoval system sometimes has shown operational problems and demands
therefore special care during both installation and operation. It is recommended
that the owner signs a service contract for the P-precipitation system.
The recirculation of treated effluents back to the pumping well or to the
sedimentation tank improves overall system performance and the removal of
nitrogen. The recirculation of treated water dilutes and makes the water loaded
onto the filter more homogeneous. Additionally, the recirculation of treated
water help maintain the presence of water during vacation periods ensuring the
survival of the plants and bacteria/biofilm. The optimal recirculation scheme is to
the pumping well at a rate of 100%, i.e. the recirculation of half of the effluent
back to the pumping well.
Most of the ammonium is removed at the top 25 cm of the filter, suggesting that
shallower beds can be constructed while maintaining performance. This
suggestion is also validated by the good performance of the systems with a
shallow bed depth, which was comparable with the deeper systems.
Concerning the use of a smaller area/PE, no conclusion can be made from this
8
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study since no differential loading per m was possible in the established
systems.
Finally, the study suggests some maintenance and operation recommendations
and some minor design changes including the required granulometry of the
sand media, the water distribution system and the recirculation rates. The
changes imply a reduction in the implementation costs while maintaining the
performance and should benefit the competiveness of the systems.
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1. INDLEDNING

Miljøstyrelsen har i december 2004 publiceret ”Retningslinjer for etablering af
beplantede filteranlæg op til 30 PE”. Anlægget opfylder rensekrav SO, dvs. 95%
reduktion af organisk stof (også forkortet som BI5) og 90% nitrifikation.
Anlægget er dog stadig relativ ukendt både i kommuner, blandt kloakmestre og
bygherrer. Der er således i de sidste 5 år (2005-2009) kun etableret omkring
100 beplantede filteranlæg rundt omkring i Danmark. I Tyskland (Miljøstyrelsen,
2001) er beplantede filteranlæg dimensioneret med en mindre overflade per
person og mindre dybde, og det ville være en væsentlig fordel i
markedsføringen af anlægget i Danmark, såfremt anlæggene kunne laves
mindre – og dermed billigere.
Derfor samarbejder Kilian Water og Aarhus Universitet i dette projekt: ”Test og
udvikling af beplantede filteranlæg som miljøteknologi i det åbne land”. Projektet
er delvist finansieret af Miljøstyrelsen, og formålet er at optimere design og
retningslinjer for beplantede filteranlæg, med henblik på at reducere
etableringsomkostninger uden tab af renseevne.
Projektets undersøgelsesområder/aktiviteter er beskrevet i følgende afsnit:
-

’Etablerede beplantede filteranlæg i Danmark, status’: Opsamling af
information og analyseresultater fra eksisterende beplantede filteranlæg
i Danmark.

-

’Resultater’: Prøveudtagning og analyse ved seks eksisterende anlæg,
som Kilian Water har etableret med lokale autoriserede kloakmestre,
omkring Aarhus og Odder. Da det beplantede filter blev undersøgt for at
udarbejde ”Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til
30 PE” fik testanlægget spildevand fra et stort kommunalt anlæg som
kunne tilbyde spildevand med en konstant kvalitet og kvantitet. Det nye
er nu at anlægstypen er undersøgt i ’det virkelige liv’, dvs. ved
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slutforbrugere, som har en mindre konstant produktion og kvalitet af
spildevand. Det andet nye er at alle seks anlæg er designet til at
opfylde fosfor-krav (= P-krav), dvs. 90% reduktion af total-P. Dette kan
gøres ved hjælp af fældning af fosfor med Aluminium i
bundfældningstanken eller ved nedsivning af det rensede spildevand i
en faskine.
-

’Resultater- recirkulering’: Ved ét af de seks anlæg – på
Vesterskovvej i Odder – er der gennemført et udførlig prøveudtagningog analyseprogram. Anlægget har mulighed for at regulere vandets
recirkuleringsprocent. Desuden kan der recirkuleres til enten
pumpebrønd eller bundfældningstank. Det er undersøgt i hvor høj grad
en recirkulering til enten pumpebrønd eller bundfældningstank kan give
en positive effekt for anlæggets drift samt om recirkuleringen forbedrer
fjernelsen af kvælstof.

-

’Resultater – dybde’: Ved anlægget på Vesterskovvej i Odder er der
desuden gennemført et prøveudtagning- og analyseprogram for ni
’opsamlingstragte’ som er indbygget i selve filteret. Tragtene er placeret
på tre forskellige dybder og tre forskellige steder i filterbedet. Formålet
er at finde ud af, hvilke rensningsresultater anlægget kan opnå ved
forskellige dybder. Resultaterne sammenlignes med resultaterne fra
Friland og Hjortshøj, da disse to anlæg kun har en filterdybde på 80 cm
i stedet for 100 cm.

-

’Forslag til ændringer i retningslinier’: Til sidst er der lavet et afsnit
med forslag til, hvorledes ”Retningslinier for etablering af beplantede
1

filteranlæg op til 30 PE” kan/bør revideres.
Endelig listes et antal punkter som foreslås undersøgt nærmere i fremtiden.

1

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning,

nr. 52, 2004
11
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2. ETABLEREDE BEPLANTEDE FILTERANLÆG I
DANMARK, STATUS
Et af delmålene er at indsamle information om allerede anlagte beplantede
filteranlæg i Danmark. Derfor har vi sendt et spørgeskema ud til alle kommuner
i Danmark. Heri blev spurgt om der er etableret beplantede filtre i den
pågældende kommune og, hvis ja, hvor mange. Yderligere blev der spurgt om
der findes analyseresultater og hvilken størrelse anlæggene har (antal PE). Se
BILAG 1: ”Spørgeskema”, som er sendt til alle danske kommuner.
Undersøgelsen viser, at i perioden 2005 til oktober 2010 er der blevet bygget
omkring 170 systemer i Danmark (Figur 2.1). De fleste af systemerne er bygget
i Jylland, og selvom der er udarbejdet retningslinjer for beplantede filteranlæg til
behandling af spildevand for husstande i det åbne land, er der stadig nogle
kommuner, der ikke har kendskab til sådanne systemer i overensstemmelse
med retningslinjerne. Heller ikke i kommunernes oplysninger på hjemmesider er
beplantede filteranlæg opført som en mulighed til behandling af spildevand fra
husholdningerne. Kommuner som Odder (24), Holstebro (18), Horsens (14),
Svendborg (9), Ærø (9) og Aarhus (8) har det største antal beplantede
filteranlæg i Danmark. Dette kan forklares ved en kommerciel indsats fra
kloakmestre i disse kommuner og ved en viden om beplantede systemer hos
embedsmændene i kommuner, der godkender renseløsninger. Undersøgelsen
viser også, at af alle de systemer, som er bygget i hele landet, er der kun et,
som er blevet nedlagt (i Faxe), og det er sket som følge af ændring i
lokalplanen. Indtil nu kører alle systemer effektivt ifølge de kontaktede
kommuner og uden anmærkninger fra kommunerne.
Som ovenfor nævnt, blev kommunerne i et af spørgsmålene i undersøgelsen
bedt om oplysninger om analyseresultater. De kommuner som havde
analyseresultater, havde fået dem fra Kilian Water, hvorfor der ikke blev fundet
nye analyseresultater.
Til sidst er der spurgt om anlæggenes størrelse: de fleste anlæg er bygget til
enkelthusstande (5 PE). De to største anlæg er bygget til at behandle
spildevand op til 30 PE. Et er bygget på Friland (Syddjurs Kommune og
undersøgt i denne rapport) og ét ved Himmerlandsbyen (Rebild Kommune). Et
par mere er bygget til at behandle 10 PE (Holstebro, Hedensted og Ærø) og 15
PE (Ærø).
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Ud fra undersøgelsen kan det konkluderes, at antallet af etablerede beplantede
filteranlæg må forventes at stige når kommunerne giver oplysninger om hvilke
typer anlæg der findes til deres beboere i det åbne land. Der er stadig mindst
50.000 husstande der i de kommende år, som følge af vandplanerne, skal
forbedre spildevandsrensningen. Mere viden om anlæggenes resultater samt
viden om at anlægget kan dimensioneres mindre, så byggeomkostningerne
mindskes, kan medvirke til at beplantede filteranlæg kan blive endnu mere
konkurrencedygtige i forhold til andre renseløsninger.

Figur 2.1 Beplantede filteranlæg etableret i Danmark indtil oktober 2010 (information fra
danske kommuner).

14
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3. BESKRIVELSE AF DE UNDERSØGTE ANLÆG

Her beskrives de seks undersøgte anlæg omkring Rønde, Aarhus og Odder
som Kilian Water har etableret med lokale autoriserede kloakmestre. Selvom
der i tilladelserne blev sat forskellige krav (O, OP, SOP) er alle seks anlæg
designet til at opfylde P-krav. Ved udledning af renset spildevand kan dette
gøres ved fældning af P med aluminium i bundfældningstanken v.h.a. en
fosforfældningsbrønd. Hvis det rensede spildevand nedsives opfyldes ligeledes
P-kravet.

FRILAND VED RØNDE
Systemet i Friland blev designet og bygget af Kilian Water ApS i 2007 og
beplantet i 2008 for at behandle spildevand fra ti husstande (= 30 PE), som bor
i ’Friland Fase 2’. Anlægget skal opfylde O krav. Systemet er interessant, da det
er et af de største beplantede filteranlæg i Danmark indtil nu. Anlægget er også
særligt i den forstand, at bedet er mindre dybt end den anbefalede dybde i
”Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE” Systemet
består af to bundfældningstanke, to pumpebrønde, et beplantet bed og en
faskine til infiltration af det rensede spildevand. Systemet er også udstyret med
en separat brønd hvorfra der foregår recirkulering af afløbsvand til
pumpebrønden ved at bruge et T-stykke, der tillader kontrol af recirkuleret
mængde (Figur 3.2.B). Anlægget er isoleret med muslingeskaller i stedet for
ærtesten.
3

Begge bundfældningstanke er på 6 m og har mindst to kamre. Begge
pumpebrønde har en Grundfos-pumpe (AP35B): den ene pumpe pumper
vandet op i en fælles pumpebrønd, hvorfra alt spildevand pumpes ind i
anlægget. Pumpebrøndene er forsynet med alarm for fejlfunktion. Anlægget har
2

et enkelt bed, som er 14,25 m langt og 6,7 m bredt (95,5 m ) beplantet med
Tagrør (Phragmites australis), Dunhammer (Typha latifolia) og Gul Iris (Iris
2

pseudacorus) med en tæthed på 4 planter/m . Vandet bliver fordelt ud i bedet
med otte parallelle 50 mm PE perforerede rør. Bed og fordelerør er termisk
isolerede ved hjælp af et 25 cm lag af muslingeskaller. Den effektive filterdybde
er på 80 cm fyldt med vasket sand med d10= 0,3 mm, d60 = 0,7 mm og et
uensformighedstal på 2,5. Det rensede vand opsamles i bunden af bedet i fem
parallelle 100 mm Ø PE drænrør og udledes i en separat brønd med
recirkulerings- og prøveudtagningsfunktion. Herfra recirkuleres halvdelen
tilbage til pumpebrønden og renses endnu engang; den anden halvdel afledes
til en faskine, hvor det rensede vand nedsives i jorden.
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Figur 3.1 Principskitse over det beplantede filteranlæg på Friland.

(A)

(C)

(B)

(D)

Figur 3.2 Beplantet filteranlæg på Friland: (A) Bundfældningstank, (B) Brønd med
recirkulering, (C) Isolering med muslingeskaller, (D) Anlæg med udviklede planter.
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GRIMSBROVEJ VED HJORTSHØJ
Anlægget i Hjortshøj blev designet og bygget af Kilian Water ApS. i 2008 til at
betjene 5 PE (én husstand). Det skal opfylde O krav.
Anlægget er særligt i den forstand, at bedet er, ligesom på Friland, mindre dybt
end den anbefalede dybde i ”Retningslinier for etablering af beplantede
2

2

filteranlæg op til 30 PE”. Yderligere er systemet kun 12,5 m i stedet for 16 m .
Systemet består af en bundfældningstank, en separat pumpebrønd med
integreret funktion for recirkulering og prøveudtagning; et beplantet filter og en
faskine til infiltration af det rensede spildevand. Se også figur 3.3
3

Bundfældningstanken har tre kamre og et volumen på 2,3 m . Brønden er
forsynet med en Grundfos AP35B pumpe og med alarm for fejlfunktion.
2

Anlægget har et enkelt bed som er 6,7 m langt og 1,9 m bredt (12,5 m )
2

beplantet med tagrør og iris med en tæthed på 4 planter/m . Vandet fordeles ud
i bedet af tre parallelle 40 mm PE perforerede rør lagt oven på sandlaget. Bed
og fordelerør er termisk isolerede ved hjælp af et 25 cm lag af vaskede
ærtesten. Den effektive filterdybde på 0,8 m er fyldt med vasket sand med d10 =
0,3 mm, d60 = 0,8 mm og et uensformighedstal på 2,8. Det rensede vand
opsamles i bunden af bedet af to parallelle drænrør på 100 mm Ø PE-rør og
ledes retur til pumpebrønden. Herfra ledes halvdelen tilbage til pumpen og
renses endnu engang; den anden halvdel afledes til en faskine, hvor det
rensede vand nedsives i jorden.
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Figur 3.3 Principskitse over det beplantede filteranlæg i Hjortshøj.

(A)

(B)

Figur 3.4 Beplantede filteranlæg i Hjortshøj: (A) Anlægget er dækket med sne om
vinteren, (B) anlægget om foråret.
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ULVSKOVVEJ VED ODDER
Anlægget, som er bygget på Ulvskovvej, blev designet og bygget af Kilian
Water ApS. i 2008 til at betjene 5 PE (én husstand), Det skal opfylde OP krav.
Anlægget er særligt i den forstand, at bedet forsynes med spildevand ved hjælp
af en hævert pumpe, og det bruger derfor ingen elektricitet til at pumpe vand i
anlægget. Systemet består af en bundfældningstank, en fosforfældningsbrønd,
en separat pumpebrønd med hævert pumpe; et beplantet filter og en
eksisterende rensebrønd som bruges til prøveudtagning (figur 3.5).
3

Bundfældningstanken har tre kamre og et volumen på 2,3 m . Brønden er
forsynet med en hævert pumpe (Figur 3.6 c). Systemet består af et enkelt bed,
2

som er 5,0 m langt og 3,2 m bredt (16 m ) beplantet med Tagrør og Iris med en
2

tæthed på 4 planter/m . Vandet fordeles ud i bedet med fire parallelle 50 mm
PE perforerede rør lagt oven på sandlaget. Bed og fordelerør er termisk
isolerede ved hjælp af et 25 cm lag af vaskede ærtesten. Den effektive
filterdybde er på 1,0 m fyldt med vasket sand i d10 = 0,2 mm d60 = 0,6 mm og et
uensformighedstal på 2,8. Det rensede vand opsamles i bunden af bedet af to
parallelle 100 mm Ø PE-drænrør og udledes til en tilgrænsende å via en
eksisterende brønd.
Eftersom anlægget skal fjerne P, er systemet udstyret med et kemisk
doseringssystem, der doserer ’Poly-aluminiumklorid’ (PAX 15) i
bundfældningstankens første kammer, hvor det bundfældes med fosfat.
Doseringen foregår ved hjælp af en ”Mammut-pumpe” som recirkulerer vandet
fra det tredje kammer tilbage til det første kammer, og som drives af en
luftpumpe. Kemikaliet doseres lige før vandet ledes til det første kammer, hvor
P bundfældes (figur 3.6 a). Doseringssystemet er installeret i en brønd
(”fosforfældningsbrønd”) som er installeret lige ved siden af
bundfældningstanken. Ud over luftpumpen indeholder brønden af en peristaltisk
pumpe og et kontrolur. Brønden er også designet til at rumme en 25 liters
kemikaliebeholder, hvilket svarer til næsten et års forbrug for en enkelt
husstand (figur 3.6 b).
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Figur 3.5 Principskitse over det beplantede filteranlæg på Ulvskovvej ved Odder.

(A)

(C)

(B)

(D)

Figur 3.6 Beplantet filteranlæg på Ulvskovvej ved Odder: (A) Bundfældningstank med Pfældningsudstyr, (B) P-fældningsudstyr: Luftpumpe, kemikaliedoseringspumpe og
kontrolur, (C) Hævert pumpe, (D) Anlæg med planter.
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BREDKÆRVEJ VED ODDER
Anlægget på Bredkærvej blev designet og bygget af Kilian Water ApS. i 2008 til
at betjene 5 PE (én husstand). Det skal opfylde OP krav. Anlægget er særligt i
den forstand, at det er integreret i en have som ligger på en lille grund på ca.
2

650 m . Systemet består af en bundfældningstank, en fosforfældningsbrønd, en
separat pumpebrønd med integreret funktion for recirkulering og
prøveudtagning og et beplantet filter (Figur 3.7).
3

Bundfældningstanken har tre kamre og et volumen på 2,3 m . Brønden er
forsynet med en Grundfos AP35B pumpe og med alarm for fejlfunktion (Figur
2

3.8). Anlægget har et enkelt bed som er 6,7 m langt og 2,4 m bredt (16 m )
2

beplantet med tagrør og iris med en tæthed på 4 planter/m . Vandet fordeles ud
i bedet af tre parallelle 40 mm PE perforerede rør lagt oven på sandlaget. Bed
og fordelerør er termisk isolerede ved hjælp af et 25 cm lag af vaskede
ærtesten. Den effektive filterdybde er på 1,0 m fyldt med vasket sand med d10 =
0,2 mm, d60 = 0,6 mm og et uensformighedstal på 2,8. Det rensede vand
opsamles i bunden af bedet af to parallelle 100 mm Ø PE-drænrør og ledes
retur til pumpebrønden. Herfra recirkuleres halvdelen tilbage til pumpen og
renses endnu engang; den anden halvdel udledes til en tilstødende å.
Anlægget er også udstyret med et P fældningssystem, der er beskrevet tidligere
i afsnittet om Ulvskovvej.
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Figur 3.7 Principskitse over det beplantede filteranlæg på Bredkærvej ved Odder.

(A)

(B)

Figur 3.8 Beplantet filteranlæg på Bredkærvej ved Odder: (A) pumpebrønd med
recirkulering- og prøveudtagning, (B) Anlæg med planter
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MALLING BJERGVEJ VED MALLING
Anlægget på Malling Bjergvej 66 er designet og bygget af Kilian Water ApS. i
2009 til at betjene 5 PE (én husstand). Det skal opfylde OP krav. Anlægget
ligner det på Ulvskovvej, idet det også er udstyret med både en
fosforfældningsbrønd og hævertpumpe. Anlægget er dog her isoleret med
træflis i stedet for ærtesten. Systemet består af en bundfældningstank, en
fosforfældningsbrønd, en separat pumpebrønd med hævert pumpe; et beplantet
filter og en eksisterende rensebrønd som bruges til prøveudtagning (Figur 3.9).
3

Anlægget består af en 2,3 m trekammer bundfældningstank, efterfulgt af en
brønd med hævert pumpe (Figur 3.10 c). Anlægget har et enkelt bed, som er
2

6,7 m langt og 2,4 m bredt (16 m ) beplantet med tagrør og iris med en tæthed
2

på 4 planter/m . Vandet fordeles ud i bedet af 4 parallelle 50 mm PE
perforerede rør lag oven på sandlaget og isoleret med 25 cm træflis. Den
effektive filterdybde er på 1,0 m fyldt med vasket sand med d10 = 0,2 mm, d60 =
0,6 mm og et uensformighedstal på 2,8. Det rensede vand opsamles i bunden
af bedet af to parallelle 100 mm Ø PE-drænrør og udledes til en tilgrænsende å
via en eksisterende brønd.
Anlægget er også udstyret med en fosforfældningsbrønd, der tidligere er
beskrevet i afsnittet om Ulvskovvej ved Odder.

Figur 3.9 Principskitse over det beplantede filteranlæg på Malling Bjergvej ved Malling.
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(A)

(C)

(B)

(D)

Figur 3.10 Beplantet filteranlæg på Malling Bjergvej: (A) Bundfældningstank med Pfældningsudstyr (B) P-fældningsudstyr: Kemikaliedunk, luftpumpe,
kemikaliedoseringspumpe og kontrolur, (C) Hævert pumpe, (D) Anlæg med planter.
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VESTERSKOVVEJ VED ODDER
Anlægget på Vesterskovvej (Odder) er designet og bygget af Kilian Water ApS.
i 2009 til at tjene 6 PE (en stor husholdning). Det skal opfylde OP krav.
Anlægget blev i samarbejde med Aarhus Universitet designet med nogle
særlige foranstaltninger af hensyn til forskningen. Systemet består af en
bundfældningstank, en fosforfældningsbrønd, en separat pumpebrønd, en
separat brønd med integreret funktion for recirkulering og prøveudtagning og et
beplantet filter (Figur 3.11).
3

Bundfældningstanken har tre kamre og et volumen på 2,3 m . Brønden er
forsynet med en Grundfos AP35B pumpe og med alarm for fejlfunktion.
2

Anlægget består af et enkelt bed, 5,0 m langt og 4,0 m bredt (20 m ) beplantet
2

med tagrør og iris med en tæthed på 4 planter/m . Vandet fordeles ud i bedet
via fire parallelle 40 mm PE perforerede fordelerrør lagt oven på sandlaget og
isoleret med 25 cm vaskede ærtesten. Den effektive filterdybde er på 1,0 m fyldt
med vasket sand med d10 = 0,2 mm, d60 = 0,6 mm og et uensformighedstal på
2,8. Det rensede vand opsamles i bunden af bedet af tre parallelle 100 mm Ø
PE-drænrør og ledes retur til en separat brønd med recirkulerings- og
prøveudtagningsmuligheder. Recirkuleringen af det rensede vand til
pumpebrønden kan styres af et kontrollerbart ”V-overfald”, der kan regulere
recirkuleringsgraden helt præcist. Efter behandlingen udledes vandet til en
tilstødende å. Systemet er også udstyret med fosforfældningssystem, beskrevet
tidligere i afsnittet Ulvskovvej ved Odder.
De særlige foranstaltninger ved systemet omfatter også ni prøvetagningstragte
placeret i forskellige dybder og steder i filteret med henblik på at undersøge
nødvendig filterdybde (Figur 3.12 B).
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Figur 3.11 Principskitse over det beplantede filteranlæg på Vesterskovvej ved Odder.

(A)

(B)

(C)

(D)

Figur 3.12 Beplantet filteranlæg på Vesterskovvej ved Odder: (A) Bundfældningstank
med P-fældningsudstyr, (B) Ni rør til prøvetagning i forskellig dybde som stikker op over
overfladen, (C) Anlæg med planter, (D) Brønd med recirkulerings- og
prøveudtagningsmuligheder.
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4. MÅLINGER

Undersøgelsen blev opdelt i to dele. Den første del omfatter undersøgelse af
allerede etablerede beplantede filteranlæg, mens den anden del fokuserede på
en detaljeret undersøgelse af et beplantet filteranlæg (Vesterskovvej), hvor der
er etableret mulighed for at udføre forskellige forsøg. I dette anlæg kan der
recirkuleres enten til pumpebrønden eller til bundfældningstanken. Desuden er
der mulighed for at anvende forskellig recirkuleringsgrader, fx 50% eller 100%.
Og endelig er der mulighed for at udtage vandprøver i forskellige dybder i
filteret. Undersøgelsen af de etablerede systemer bestod af prøvetagning af
indløb og afløb fra beplantede filteranlæg som behandler spildevand fra
enkelthusstande. Anlæggene består af en bundfældningstank, en pumpebrønd
(inklusiv recirkulering) eller en hævertpumpebrønd og selve det beplantede
filteranlæg. Pumpen sikrer en jævn fordeling af spildevandet over anlægget.
Yderligere er der enten etableret en kemisk fosforfældningsenhed eller en
faskine til nedsivning for at opfylde P-krav. Design- og driftsparametre for de
undersøgte anlæg fremgår af henholdsvis tabel 4.1 og tabel 4.2
Tabel 4.1 Designparametre
Sted
Friland
Hjortshøj

2

Recirku-

Kemisk

(m /PE)

Lering

P-fældning

30

3,2

Ja

Nej

Ja

Areal (m )

PE

96

Areal/PE
2

Pumpe

12,5

5

2,5

Ja

Nej

Ja

Bredkærvej

16

5

3,2

Ja

Ja

Ja

Vesterskovvej

20

6

3,3

Ja

Ja

Ja

Ulvskovvej

16

5

3,2

Nej

Ja

Nej

Malling Bjergvej

16

5

3,2

Nej

Ja

Nej

Tabel 4.2 Driftsparametre (i virkeligheden)
Sted

28

Filtersandets
Dybde (m)

Areal
2

PE

(m )

Areal/PE
2

Vandforbrug
3

Vandforbrug
3

(m /PE)

(m /år)

(m /PE/år)

Friland

0,8

96

18

5,3

538

30

Hjortshøj

0,8

12,5

3

4,2

54

18

Bredkærvej

1,0

16

2

8

76

38

Vesterskovvej

1,0

20

6

3,3

124

21

Ulvskovvej

1,0

16

2

8

80

40

Malling Bjergvej

1,0

16

4

4

150
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PRØVETAGNING
I undersøgelsen blev der taget stikprøver hver anden måned (fem målinger i
alt), ved de seks anlæg. I anlæg med recirkulering blev der taget prøver fra
følgende tre steder: (i) i udløbet fra bundfældningstanken, (ii) i
recirkuleringsbrønden og (iii) i udløbet fra anlægget. I anlæggene uden
recirkulering blev der taget prøver (i) i udløbet fra bundfældningstanken, og (ii) i
udløbet fra anlægget. For at dække alle årstider, blev prøverne taget hver
anden måned, med første prøvetagning i februar og sidste i oktober.
På Vesterskovvej blev der yderligere udført seks målekampagner. Ved hver
målekampagne blev der dagligt, i tre på hinanden følgende dage, udtaget 2 liter
stikprøver fra (i) udløbet fra bundfældningstanken, (ii) recirkuleringsbrønden
(hvis recirkulering) og (iii) udløb. I første del af undersøgelsen blev der
recirkuleret til pumpebrønden med forskellige mængder: 0% (= ingen
recirkulering), 50%, 100% og 200%. Ved den sidste prøveudtagningskampagne
blev der recirkuleret til bundfældningstanken (recirkuleringsrate 100%). Efter
hver målekampagne blev recirkuleringsforholdene ændret. Tidsintervallet
mellem kampagnerne var på omkring tre uger for at tillade tilpasning af
mikroorganismerne til de nye miljøforhold. Målekampagnerne på Vesterskovvej
startede i slutningen af maj og blev afsluttet i oktober.
Anlægget på Vesterskovvej er desuden udstyret med prøvetagningsbeholdere
(tragte), som er placeret i forskellige dybder og steder i filteret. Tragtene er
placeret i dybderne 22 cm, 45 cm og 78 cm og er forbundet til overfladen med
en slange, der tillader prøvetagning ved hjælp af en sprøjte (Figur 4.1). Ved
hver målekampagne blev der indsamlet vandprøver fra tragtene. Tragtene blev
tømt for vand dagen forud for en målekampagne.

(A)

(B)

Figur 4.1 A) Tragten B) sampling af tragten
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ANALYSE
Ved prøvetagningen blev der i felten målt temperatur, opløst ilt og pH ved
anvendelse af transportabelt udstyr. Efter hjemkomst til laboratoriet blev
vandprøvernes indhold af følgende parametre analyseret efter Dansk Standard:
•

Suspenderede stoffer (DS-872)

•

BI5 (Oxytops)

•

NH4-N (Q Chem 10-107-06-33-A, Spektrofotometrisk teknik)

•

NO2–N+NO3-N (DS-222))

•

Total N (TON –TOC analyzer)

•

Total P (DS-929)

•

Alkalinitet (DS-253)

Resultater af analyserne er præsenteret som gennemsnit for måleperioden ± en
standardafvigelse.

30

5. RESULTATER

STIKPRØVER VED ALLE SEKS ANLÆG
Spildevandet der tilledes de undersøgte anlæg har forholdsvis høje
koncentrationerne af organisk stof, kvælstof og fosfor sammenlignet med
spildevand der tilledes konventionelle renseanlæg fra kloakerede oplande.
Dette kan forklares ved, at spildevand behandlet i decentraliserede systemer
ikke har mulighed for at blive fortyndet med regnvand. Desuden er transporttid
fra produktionssted til behandlingssted kort. Derfor er der ikke stor chance for at
nedbrydningsprocesser kan ske under transport

Temperatur
Tilstrækkelig temperatur er nødvendig for aerob spildevandsrensning.
Den gennemsnitlige temperatur af det rå spildevand, målt i
bundfældningstanken, varierede mellem de forskellige anlæg fra 2 til 19 º C.
Vandets temperatur varierede i henhold til årstid. Lufttemperaturen varierede fra
-13º C (februar) til 26º C (juli). Selvom vinteren i 2010 var hård og lang, blev der
ikke registreret problemer med tilfrysning. Dette viser, at uanset isoleringen, der
anvendes i anlæggene (træflis, ærtesten eller muslingeskaller) synes den at
være effektiv og tilstrækkelig til danske forhold. Der var ingen større
temperaturforskel mellem prøveudtagningsstederne indenfor anlæggene, med
undtagelse af Malling Bjergvej (tabel 5.1).

Tabel 5.1 Luft- og vandtemperatur gennem året for alle systemer ved 6 anlæg. Parentes viser
målt minimum og maksimum temperatur.
Sted

o

Luft

Temperatur ( C)
Indløb
Reci.Br.

Udløb

Dato

Friland

februar
April
juni
september
oktober

-8
14
11
16
12

6
8
12
17
11

5
10
12
16
10

4
11
12
16
10

Grimsbrovej

Februar
April
Juni
september
Oktober

-13
14
11
16
12

4
8
14
19
11

2
8
12
18
10

2
10
13
17
10
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Sted

o

Luft

Temperatur ( C)
Indløb
Reci.Br.

Udløb

2
7
13
16
13

2
9
14
16
13

15
13

2
9
13
15
13

Dato

Bredkærvej

Februar
April
Juni
september
Oktober

-10
14
11
16
12

4
8
13
17
14

Vesterskovvej

februar
april
juni
september
oktober

-10
14
11
16
12

4
10
12
16
14

Malling
Bjergevej

februar
april
juni
september
oktober

-13
14
11
16
12

9
13
16
18
14

2
10
12
15
11

Ulvskovvej

februar
april
juni
september
oktober

-10
14
11
16
12

2
11
12
15
12

2
10
12
17
13

Iltmætning
Tilstrækkelig ilttilgængelighed er nødvendig for aerob spildevandsrensning.
Som forventet var afløbet fra bundfældningstankene (’indløb’) næsten iltfrit med
en gennemsnitligt iltmætning på 2%. Iltmætningen i recirkuleringsbrøndene
varierede mellem 21% i anlægget på Friland og 58% på Bredkærvej.
Iltmætningen i recirkuleringsbrønden kan være påvirket af recirkuleringsgrad,
mængden af organisk stof og ammonium belastning. Den gennemsnitlige
iltmætning i afløbene varierede mellem 48% og 88% (figur 5.1). Resultaterne
tyder på, at systemerne er meget effektive til at ilte spildevandet på trods af høj
koncentration af organisk stof og ammonium (se senere BI5 og ammonium).
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Figur 5.1 Gennemsnitlig (± standard afgivelse) iltmætning målt fra alle anlæg. ’Indløb’:
afløb fra bundfældningstank; ’Rec’: recirkuleringsbrønd; ’Afløb’: udløb fra anlæg.

Suspenderet stof
Det vigtigste formål med bundfældningen er fjernelse af suspenderet stof (SS).
Hvis SS ikke tilbageholdes tilstrækkeligt effektivt i bundfældningstanken kan de
tilklogge det beplantede filter. I små decentrale anlæg er det umuligt at måle
indløbets indhold af SS, så derfor måles SS i det 3. kammer af
bundfældningstanken.
Gennemsnitlige indløbskoncentrationer af SS (afløb fra bundfældningstank) for
alle de undersøgte anlæg var højere end 100 mg/L og med stor variation. Den
gennemsnitlige koncentration af suspenderet stof i recirkuleringsbrønden var
under 40 mg/L. Gennemsnitlige koncentrationer af suspenderet stof i afløbet fra
anlæggene var omkring eller under 10 mg/L (figur 5.2).
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Figur 5.2 Gennemsnitlig (± standard afgivelse, n=5) koncentration af suspenderet stof fra
alle anlæg. ’Indløb’: afløb fra bundfældningstank; ’Rec’: recirkuleringsbrønd; ’Afløb’:
udløb fra anlæg.

Den gennemsnitlige fjernelse af suspenderet stof varierede mellem 91% og
98% for de undersøgte anlæg (tabel 5.2). På trods af de meget varierende
koncentrationer af SS i tilløbet til de beplantede filter, var indholdet af SS i
afløbet stabilt og lavt.
Tabel 5.2 Gennemsnitlig koncentration af suspenderet stof fra alle anlæg (± standard
afgivelse, n=5)
Recirkulering
Indløb
Udløb
Reduktion
Sted
sbrønd
(mg/L)
(mg/L)
(%)
(mg/L)
Friland

145 ± 49

48 ± 2

5±2

96.5

Hjortshøj

181 ± 88

40 ± 33

3±2

98.3

Bredkærvej

142 ± 19

23 ± 15

2±1

98.4

Vesterskovvej

126 ± 42

5±4

96.2

Ulvskovvej

161 ± 73

12 ± 6

92.7

Malling Bjergvej

125 ± 41

12 ± 9

90.7

Biokemisk iltforbrug (BI5)
For at opfylde O- og SO-krav skal der bl.a. fjernes henholdsvis 90 % og 95 %
organisk stof. Koncentrationen af organisk stof i spildevandet måles ved at måle
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BI5-koncentrationen. Den gennemsnitlige BI5 koncentration i indløbet varierede
fra 320 mg/L på Ulvskovvej til 465 mg/L på Bredkærvej. I
recirkulationsbrøndene varierede koncentrationen af BI5 mellem 28 og 120
mg/L. Den højeste koncentration blev målt på Friland, og lader til at være i
overensstemmelse med den lave O2 mætning målt i recirkuleringsbrønden. Den
gennemsnitlige udløbs BI5 koncentration varierede mellem 2 og 8 mg/L for de
undersøgte anlæg.
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Figur 5.3 Gennemsnitlig (± standard afgivelse) koncentration af BI5 målt fra alle anlæg.
’Indløb’: afløb fra bundfældningstank; ’Rec’: recirkuleringsbrønd; ’Afløb’: udløb fra anlæg.

Gennemsnitlig fjernelse af BI5 for alle anlæg var højere end 98% og viser, at det
beplantede filter er i stand til at opfylde SO kravet for organisk stof (krav: 95%
reduktion).
Tabel 5.3 Gennemsnitlig koncentration af BI5 fra alle anlæg (± standard afgivelse, n=5)
Indløb
Recirkuleringsbrønd
Udløb
Reduktion
Sted
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(%)
Friland

440 ± 211

120 ± 28

2±1

99.6

Hjortshøj

394 ± 123

27 ± 17

3±2

99.2

Bredkærvej

465 ± 128

28 ± 16

2±1

98.8

Vesterskovvej

403 ± 79

5±3

99.4

Ulvskovvej

320 ± 52

2±1

99.7

Malling Bjergvej

385 ± 89

8±10

98.1
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Kvælstof
Ammonium
For at opfylde SO-krav skal der bl.a. fjernes 90 % ammonium. De testede
anlæg havde gennemsnitlige indløbskoncentrationer af ammonium varierende
fra 87 mg/L i Hjortshøj til 115 mg/L på Vesterskovvej. Anlægget i Friland havde
stor variation i ammoniumkoncentrationen i indløbet, mens de andre anlæg
havde en mere homogen belastning. Gennemsnitligt ammonium målt i
recirkuleringsbrønd var højest i Friland med en koncentration på 22 mg/L, mens
den laveste koncentration blev målt på Bredkærvej med kun 6 mg/L. Den
gennemsnitlige koncentration af ammonium i afløb fra de beplantede anlæg var
under 1 mg/L.
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Figur 5.4 Gennemsnitlig (± standard afgivelse) koncentration af NH4-N målt fra alle
anlæg. ’Indløb’: afløb fra bundfældningstank; ’Rec’: recirkuleringsbrønd; ’Afløb’: udløb fra
anlæg.

Tabel 5.4 viser gennemsnittet af ammonium koncentrationer målt fra alle anlæg
under forsøget. Indløbskoncentrationerne er for alle anlæggene på omkring 100
mg/L. Variationen af indløbskoncentrationer i anlæggene er på omkring 10%,
undtagen for Friland, hvor den er betydeligt højere (ca. 30%). For anlæg med
recirkulering er ammoniumkoncentrationen i recirkuleringsbrønden faldet på
grund af fortynding med det recirkulerede vand. Det rensede spildevands
koncentration af ammonium var altid under 1 mg/L. Alle anlæg – både med og
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uden recirkulering – er i stand til at nitrificere mindst 99% af det ammonium der
forlader bundfældningstanken uafhængigt af indløbskoncentrationen.
Tabel 5.4 Gennemsnitlig koncentration af ammonium fra alle anlæg (± standard
afgivelse, og n=5)
Indløb
Recirkulering
Udløb
Reduction
Sted
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(%)

Friland

104 ± 38

22 ± 6,7

0,5 ± 0,2

99,5

Hjortshøj

87 ± 10

7,6 ± 9,5

0,2 ± 0,3

99,7

Bredkærvej

111 ± 13

6,1 ± 1,3

0,8 ±0,7

99,3

Vesterskovvej

115 ± 18

0,6 ± 0,3

99,5

Ulvskovvej
Malling Bjergvej

88 ± 6

0,4 ± 0,4

99,5

106 ± 14

0,4 ± 0,3

99,6

Figur 5.5 præsenterer data indsamlet fra mere end 20 forskellige anlæg bygget i
Danmark og mere end 50 målinger i de seneste 5 år. Figur 5.5 sammenligner
indløbskoncentration med fjernelse af ammonium. Resultaterne viser, at for alle
anlæg fjernes mindst 90% af indløbsammonium. Figur 5.5 viser også
indløbskoncentration mod udløbskoncentration. Selv om der er stor variation
blandt indløbsmålingerne, så er koncentrationerne i det rensede spildevand
typisk under 5 mg/L.
Der er kun fire målinger, som ikke opfylder udløbskrav. Tre af disse systemer
havde tilstopning af fordelerrørene, det fjerde system havde en defekt
bundfældningstank.
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Figur 5.5 (A) NH4-N fjernet fra 20 forskellige anlæg i Danmark (B) Indløb vs udløb fra og
mere end 50 målinger i Danmark.
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Total–kvælstof
I undersøgelsen undersøgte vi også beplantede filteranlægs evne til at fjerne
total kvælstof (TN), selvom der i dag ikke er udledningskrav for total kvælstof for
type S, SO, OP og SOP.
Kvælstoffjernelse i biologiske anlæg afhænger primært af nitrifikationdenitrifikation processer. Nitrifikationen kræver tilstedeværelse af ilt og
bakterier, mens denitrifikation kræver anoxisk miljø og bakterier. Den første
betingelse for nitrifikation er fundet i selve filteret, hvor der er tilstrækkelig ilt og
biofilm, mens denitrifikationens betingelser findes i bundfældningstanken og i
pumpebrønden. Fire af de undersøgte anlæg er udstyret med recirkulering til
pumpebrønden, hvilket stimulerer denitrifikationen. Anlægget på Vesterskovvej
har kørt i en kort periode uden recirkulering; målinger i denne periode er taget
med her.
Den gennemsnitlige koncentration af total kvælstof (TN) i udløbet fra
bundfældningstanken varierede fra 88 mg/L i Hjortshøj og Ulvskovvej, til 140
mg/L på Friland. Gennemsnitlige TN koncentrationer målt i
recirkuleringsbrønden viser en fjernelse på 31%, 33% og 50% for henholdsvis
Friland, Hjortshøj og Bredkærvej. I anlæg med recirkulering afviger
koncentrationen af TN i udløbet fra anlæggene ikke væsentligt fra
koncentrationen i recirkuleringsbrøndene, hvilket viser at der ikke sker en
væsentlig reduktion af TN i selve det beplantede filterbed. I anlæg uden
recirkulering sker der imidlertid en vis reduktion af TN i filterbedet. Den
gennemsnitlige TN fjernelse var 19%, 39% og 72% for henholdsvis
Vesterskovvej, Ulvskovvej og Malling Bjergvej. Der var således TN fjernelse i
alle anlæg, også anlæg uden recirkulering.
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Figur 5.6 Gennemsnitlig koncentration af total kvælstof (± standard afgivelse) målt fra
alle anlæg. ’Indløb’: afløb fra bundfældningstank; ’Rec’: recirkuleringsbrønd; ’Afløb’:
udløb fra anlæg.
Tabel 5.6 Gennemsnitlig koncentration af Total kvælstof fra alle anlæg (± standard
afgivelse, n=5)
Sted
Recirkulering
Indløb
sbrønd
Udløb
Reduktion
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(%)
Friland

139 ± 22

96 ± 15

104 ± 10

25

Hjortshøj

87 ± 10

55 ± 10

58 ± 7

33

Bredkærvej

135 ± 25

67 ± 24

68 ± 22

50

Vesterskovvej

125 ± 5

101 ± 22

19

Ulvskovvej

88 ± 25

53 ± 6

39

Malling Bjergvej

126 ± 3

36 ± 2

72

Fosfor
SOP og OP kravene kræver 90% fjernelse af P og en afløbskoncentration <1,5
mg/L. Beplantede filteranlæg, der er beregnet til at fjerne P, er udstyret med et
kemisk P fjernelsesudstyr.
Af de seks anlæg som er undersøgt havde fire af dem P-fældningsstyr:
Bredkærvej, Vesterskovvej, Ulvskovvej og Malling bjergvej. Tre af anlæggene
havde fejl, der skulle serviceres for at genoprette den kemiske dosering.
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Manglerne var af forskellig art, herunder oversvømmelse af brønden som
forårsagede elektriske problemer, tilstopning af Mammutpumpe i
bundfældningstanken, forkert indstilling af kemidoseringspumpen og
utilstrækkelig kemikaliedosering. Disse driftsmæssige problemer diskuteres
senere i rapporten (Kapitel 6).
Det viser sig at når disse driftsmæssige problemer løses kan alle anlæggene
opfylde udløbskravene. Tabel 5.5 præsenterer resultatet af P koncentrationer i
anlæggene. Da det er umuligt at måle P koncentrationen ved indløb, og da P
fjernelse sker i bundfældningstanken, viser tabellen en kolonne med beregnede
koncentrationer baseret på mængden af BI5 indløb, så et mere realistisk billede
af stofreduktion er præsenteret. Den beregnede teoretiske P koncentration er
beregnet på baggrund af Miljøstyrelsens retningslinjer for små anlæg
(Miljøstyrelsen, 2004).
Den teoretisk beregnede P koncentration i indløbet ligger omkring 20 mg/L. For
de to anlæg uden P fjernelse sker der ikke meget fjernelse i
bundfældningstanken, især ikke i anlægget på Friland, hvor den teoretiske
koncentration svarer til P-koncentrationen målt i afløbet fra
bundfældningstanken. I recirkuleringsbrønden er P koncentrationen lavere end i
bundfældningstanken på grund af fortynding med recirkuleret afløbsvand. For
anlæg med P fældning, foregår P fjernelsesprocessen i bundfældningstanken,
hvor det meste af P vil akkumulere indtil tømning af slam fra
bundfældningstanken. Spildevandet fra alle anlæg med P fjernelsesudstyr
overholder kravene. Mængden af P fjernet i disse anlæg er altid >90%.
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Figur 5.7 Gennemsnitlig koncentration af Total P (± standard afgivelse) målt fra alle
anlæg. ’Indløb’: afløb fra bundfældningstank; ’Rec’: recirkuleringsbrønd; ’Afløb’: udløb fra
anlæg. Den grønne linie på 1,5 mg/l viser rensekrav.

Tabel 5.7 Gennemsnitlig koncentration af Total P fra alle anlæg (± standard afgivelse,
n=5)
Recirkulerings
brønd

Teoretisk P
(mg/L)

Indløb
(mg/L)

Friland

22

22 ± 9

(mg/L)
20 ± 2

Hjortshøj

20

13 ± 4

Bredkærvej*

23

1,2 ± 0,2

Vesterskovvej*

20

1,8 ± 0,8

0,8± 0,1

96

Ulvskovvej

16

3,6 ± 3

0,9± 0,4

94

Sted

Udløb
(mg/L)

Reduktion
(%)

10 ± 4

54

10± 3

6,4 ± 0,2

68

1,5 ± 0,8

1,3± 0,6

94

Malling Bjergvej
19
5,2 ± 5
1,3 ± 1,5
93
*Høj udløbskoncentration i start perioden hvor P-fældningsudstyr ikke fungerede, er ikke
medtaget.

pH
Spildevandets surhedsgrad (pH) i udløbet fra bundfældningstanken var næsten
neutralt, og pH ændredes ikke væsentligt mellem indløb og udløb (tabel 5.8).
Ved fire af anlæggene bruges fosforfældningsmiddel som har et lavt pH, men
mængderne er åbenbart for små til at påvirke pH væsentligt.
Tabel 5.8 Gennemsnitlig pH fra alle anlæg (± standard afgivelse, n=5)
RecirkuleringsP-Fældning
Indløb
Sted
brønd

Udløb

Friland

-

6,8 ± 0,3

7,5 ± 0,1

7,4 ± 0,3

Hjortshøj

-

7,2 ± 0,1

7,5 ± 0,2

7,7 ± 0,1

Bredkærvej

+

7,4 ± 0,2

7,4 ± 0,3

7,5 ± 0,2

Vesterskovvej

+

7,7 ± 0,3

7,6 ± 0,2

Ulvskovvej

+

7,6 ± 0,4

7,9 ± 0,2

Malling Bjergvej

+

7,8 ± 0,2

7,6 ± 0,3

Ledningsevne
Ledningsevne i indløbene til anlæggene varierede mellem 1176 µS/cm til 1686
µS/cm. Jo højere ledningsevne, desto flere opløste salte vil der findes i
spildevandet. Variation fra sted til sted kan skyldes forbrugernes vaner og valg
af rengøringsmidler og sæbe. Ledningsevnen målt i recirkuleringsbrønden er
lavere som følge af recirkulering af renset vand. Gennemsnitlig målt
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ledningsevne ved udløbet af alle anlæggene er lavere, og spænder fra 865
µS/cm ved Hjortshøj til 1340 µS/cm ved Vesterskovvej. Reduktionen af
ledningsevnen kan skyldes fortynding med regn samt adsorption af ioner til
filtermediet og planteoptag.

Tabel 5.9 Gennemsnitlig ledningsevne fra alle anlæg (± standard afgivelse, n=5)
P-Fældning

Indløb
(µS/cm)

Recirkuleringsbrønd,
(µS/cm)

Udløb
(µS/cm)

Friland

-

1549 ± 263

1275 ± 119

1155 ± 149

Hjortshøj

-

1294 ± 128

914 ± 94

865 ±89

Bredkærvej

+

1686 ± 180

1108 ± 17

1038 ± 68

Vesterskovvej

+

1504 ± 112

1340 ± 49

Ulvskovvej

+

1176 ± 190

964 ± 77

Malling Bjergvej

+

1624± 88

925 ± 148

Sted

Alkalinitet
Alkalinitet er en betegnelse for vandets indhold af basiske stoffer
(Spildevandsteknik, 2004). Den gennemsnitlige alkalinitet i indløbene til alle
anlæg var relativt høj, fra 11 mmol/L i Ulvskovvej til 14 mmol/L i Bredkærvej og
Malling Bjergvej. Alkaliniteten faldt i recirkulationsbrønden. Den gennemsnitlige
alkalinitet målt ved udløb fra anlæggene varierede fra 3,1 mmol/L i Hjortshøj til
6,4 mmol/L på Malling Bjergvej. Ændringen af alkalinitet for alle anlæg kan bl.a.
forklares med nitrifikationsprocessen og fældning af P ved hjælp af PAX.

Tabel 5.10 Gennemsnitlig alkalinitet fra alle anlæg (± standard afgivelse, n=5)
P-Fældning
RecirkuleringsUdløb
Indløb
brønd
Sted
(mmol/L)
(mmol/L)
(mmol/L)
-

12 ± 4

8,2 ± 0,9

3,5 ± 1,1

Hjortshøj

-

13 ± 0,2

4,0± 1

3,1 ± 1,0

Bredkærvej

+

14 ± 2

3,6 ± 0,3

3,8 ± 1,1

Vesterskovvej

+

13 ± 2

4,7 ± 2,2

Ulvskovvej

+

11 ± 0,4

3,3 ± 0,6

Malling Bjergvej

+

14 ± 0,3

6,4 ± 1,5

Friland
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Delkonklusion af stikprøverne
Undersøgelserne viser, at alle de undersøgte anlæg, uanset sted,
indløbskoncentration og de klimatiske forhold, opfylder udlederkravene. Alle
afløbskoncentrationer er langt under de specifikke grænseværdier. Alle
anlæggene viste en stigning i iltmætning, og lave koncentrationer af TSS, BI5,
NH4-N og TP i udløbet. TN koncentrationer i afløbet fra anlæggene afhænger af
om der er recirkulering eller ej. Ved recirkulering tilbageføres nitrat til
bundfældningstanken eller pumpebrønden, hvor der er en organisk kulstofkilde
som er en forudsætning for at denitrifikationen, og dermed kvælstoffjernelsen,
kan forløbe. Det skal også bemærkes at de målte afløbskoncentrationer på
Friland og Hjortshøj, der er bygget med mindre filterdybde (0,8 m), er
sammenlignelige med afløbskoncentrationerne for de andre anlæg. Anlægget i
Hjortshøj er ligeledes bygget med mindre overflade, og alligevel er kvaliteten af
det rensede spildevand lige så god som for de andre anlæg. Det tyder på at
beplantede filteranlægs overfladeareal og dybde kan reduceres i forhold til
”Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE”, men dette
bør undersøges nærmere. Gennemsnitlige afløbskoncentrationer er vist i tabel
5.11 og gennemsnitlige rensegrader er vist i tabel 5.12.

Tabel 5.11 Gennemsnitlig afløbskoncentration af alle parametre fra alle anlæg (±
standard afgivelse, n=5).
pH
Iltmætning
TSS
BI5
NH4-N
TN
TP
Sted
(mg/L) (mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(%)
Friland

7,4 ± 0,3

56 ± 16

5±2

2±1

0,5 ± 0,2

104 ± 10

10 ± 4

Hjortshøj

7,7 ± 0,1

88 ± 11

3±2

3±2

0,2 ± 0,3

58 ± 7

6,4 ± 0,2

Bredkærvej

7,5 ± 0,2

68 ± 9

2±1

2±1

0,6 ± 0,3

101 ± 22

1,3± 0,6

Vesterskovvej

7,6 ±0,2

84 ± 8

5±4

5±3

0,4 ± 0,4

53 ± 22

0,8± 0,1

Ulvskovvej

7,9 ± 0,2

85 ± 5

12 ± 6

2±1

0,8 ±0,7

68 ± 6

0,9± 0,4

Malling Bjergvej

7,6 ± 0,3

44 ± 12

12 ± 9

8 ± 10

0,4 ± 0,3

36 ± 2

1,3 ± 1,5

Tabel 5.12 Procent fjernelse af stof fra alle anlæg
Sted
TSS
BI5
NH4-N
(%)
(%)
(%)

TN
(%)

TP
(%)

Friland

96,5

99,6

99,6

26

54

Hjortshøj

98,3

99,2

99,7

33

68

Bredkærvej

96,2

98,8

99,5

19

98,4

Vesterskovvej

92,7

99,4

99,5

39

96,2

Ulvskovvej

99,3

99,6

99,3

49

92,7

Malling Bjergvej

90,7

98,1

99,6

72

90,7
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RESULTATER RECIRKULERINGSGRADER VESTERSKOVVEJ
Anlægget på Vesterskovvej blev etableret i maj 2009 og blev umiddelbart efter
sat i drift. Anlægget servicerer en familie på 6 PE, hvor udledningen skal
overholde SOP krav. Undersøgelsen fokuserede på vurdering af effekten af
forskellige recirkuleringsgrader til enten bundfældningstanken eller
pumpebrønden på anlæggets funktion og renseeffekt.
Undersøgelsen blev gennemført mellem maj og oktober i et forsøg på at have
minimale temperatursforskelle, der kan påvirke de biologiske processer, der
sker i anlægget. De undersøgte recirkuleringsgrader var på 0% (= ingen
recirkulering), 50%, 100% og 200% til pumpebrønden. Desuden blev en
recirkuleringsgrad på 100% til bundfældningstanken undersøgt.
Prøvetagningskampagnerne bestod af tre på hinanden efterfølgende daglige
prøveudtagninger med hvileperioder på mindst tre uger til at fremme
tilpasningen af mikroorganismer til de nye miljøforhold som genereredes af den
ændrede hydrauliske belastning.
Under afprøvning af anlægget opstod der ingen hydrauliske eller driftsmæssige
problemer, bortset fra justeringen i fosforfældningsbrønden.

Temperatur
Den gennemsnitlige temperatur af det rå spildevand i bundfældningstanken
varierede mellem målingerne. De laveste temperaturer måltes i begyndelsen af
o

maj og i oktober hvor spildevandets temperatur var 12 C. Lufttemperaturen i de
o

pågældende perioder var 10-14 C. Temperaturen i recirkuleringsbrønden var
o

o

o

mere afvigende fra 11 C til 16 C. Udløbets temperaturer varierede mellem 10 C
o

i oktober til 17 C i juli.
Tabel 5.13 Gennemsnitlig temperatur målt fra alle recirkuleringsgrader(± standard
afgivelse, n=3) på Vesterskovvej.
o
Recirkulerings- Dato
Temperatur ( C)
Grad
Luft
Indløb
Reci.Br.
Udløb
0%
Maj
14 ± 1
12 ± 2
12 ± 0,6
50%
Juli
25 ± 1,5
16 ± 1
16 ± 0,8
17 ± 0,8
100%
August
18 ± 1
16 ± 0,2
15 ± 0,3
16 ± 1
200%
september
16 ± 1,5
13 ± 0,3
13 ± 0,4
14 ± 1
100%
oktober
10 ± 1
12 ± 1
11 ± 0,6
10 ± 0,5
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Iltmætning
Gennemsnitlig iltmætning i det rå spildevand i alle anlæg var altid under 2%,
hvilket er forventet i afløb fra bundfældningstanke. Den målte iltmætning i
recirkuleringsbrønden var ligeledes lav hvilket viser at den iltmængde der
tilføres til brønden via recirkuleringsvandet hurtigt opbruges. Det gennemsnitlige
iltmætning i afløbet fra anlæggene varierede mellem 68% i kampagnen uden
recirkulering til 83% i kampagnen med 50% recirkulerings til pumpebrønden.
Koncentrationen af ilt i udløbet varierede mellem 7,6 og 8,1 mg/L.
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Indløb
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Afløb

O2 Saturation (%)
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10

nd
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Recirkulating satser

Figur 5.8 Gennemsnitlig (± standard afgivelse) iltmætning i anlægget ved forskellige
recirkuleringsgrader. ’Indløb’: afløb fra bundfældningstank; ’Rec’: recirkuleringsbrønd;
’Afløb’: udløb fra anlæg.
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Suspenderet stof
Indholdet TSS i udløbet fra bundfældningstanken varierede mellem 110 og 156
mg/L for henholdsvis 100% og 50% recirkulering. I recirkuleringsbrønden var
indholdet af TSS reduceret til 57-78 mg/L. De gennemsnitlige udløbs
koncentrationer af TSS var 4,7, 4,0, 2,4, 3,2 og 5,2 mg/L for henholdsvis 0, 50,
100, 200 og 100% recirkulering. Fjernelsen for TSS ved alle
recirkuleringsgrader var mindst 97%.

200

Indløb
Rec.
Afløb

TSS mg/l

150

100

50

0
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50

%

0
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%
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Recirkulering satser

%
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Figur 5.9 Gennemsnitlig (± standard afgivelse) koncentration af suspenderet stof i
anlægget ved forskellige recirkuleringsgrader. ’Indløb’: afløb fra bundfældningstank;
’Rec’: recirkuleringsbrønd; ’Afløb’: udløb fra anlæg.

Tabel 5.13 Gennemsnitlig koncentration af TSS målt ved forskellige recirkuleringsgrader
(± standard afgivelse, n=3).

Indløb

46

Rec.

Udløb

Reduktion

5±4

96

0% recirkulering

126 ± 42

50% recirkulering

156 ± 20

78 ± 10

4±2

98

100% recirkulering

110 ± 5

57 ± 2

2±0

98

200% recirkulering

136 ± 26

61 ± 18

3±2

98

100% recirkulering ST

155 ± 45

66 ± 26

5±1

97

Biokemisk iltforbrug (BI5)
Det gennemsnitlige indhold af BI5 i udløbet fra bundfældningstanken varierede
mellem de forskellige recirkuleringsrater (403, 547, 430, 486 og 306 mg/L).
Recirkulering reducerede de gennemsnitlige koncentrationer i
recirkuleringsbrønden til 333, 52, 48 og 136 mg/L ved henholdsvis 50, 100, og
200% recirkulering til pumpebrønden og 100% recirkulering til
bundfældningstanken. De gennemsnitlige afløbskoncentrationer af BI5 var 5, 5,
1, 1, og 2 mg/L for henholdsvis 0, 50, 100, 200 og 100% recirkulering.
Fjernelsen af BI5 var altid > 99% uafhængigt at recirkuleringsgrad.
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Figur 5.10 Gennemsnitlig (± standard afgivelse) koncentration af BI5 i anlægget ved
forskellige recirkuleringsgrader. ’Indløb’: afløb fra bundfældningstank; ’Rec’:
recirkuleringsbrønd; ’Afløb’: udløb fra anlæg.

Tabel 5.14 Gennemsnitlig koncentration af BI5 målt ved forskellige recirkuleringsgrader
(± standard afgivelse, n=3).
Recirkulerings
Indløb
Udløb
Reduktion
brønd
(mg/L)
(mg/L)
(%)
(mg/L)
0% Recirkulering

403 ± 79

5±3

98,8

50% Recirkulering

547 ± 42

333 ± 47

5±2

99,1

100% Recirkulering

430 ± 36

53 ± 8

1±0

99,8

200% Recirkulering

487 ± 12

49 ± 6

1±0

99,8

100% Recirk. ST

307 ± 50

137 ± 42

2±1

99,5
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Kvælstof
Ammonium
Den gennemsnitlige ammoniumkoncentration i indløbet varierede i
prøvetagningsperioden. Under kampagnen uden recirkulation var
koncentrationen ved udløb fra bundfældningstanken 115 mg/L. Den
gennemsnitlige koncentration for recirkulering til bundfældningstanken var
lavere, 72 mg/L, på grund af fortynding fra recirkuleret afløbsvand. Den
gennemsnitlige koncentration af ammonium i pumpebrønden varierede mellem
45 og 54 mg/L ved henholdsvis 100 og 200% recirkulering. Den gennemsnitlige
koncentration af ammonium i udløbet var 0,6, 0,5, 0,4, 2,3 og 1,1 mg/L for
henholdsvis 0%, 50%, 100, 200% og 100% recirkulering. Rensegraden for
ammonium var for alle kampagner >98%. Rensegraden for ammonium for alle
kampagner og alle recirkuleringssatser overholder således udlederkravet.
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Figur 5.11 Gennemsnitlig (± standard afgivelse) koncentration af ammonium i anlægget
ved forskellige recirkuleringsgrader. ’Indløb’: afløb fra bundfældningstank; ’Rec’:
recirkuleringsbrønd; ’Afløb’: udløb fra anlæg.
Tabel 5.15 Gennemsnitlig koncentration af ammonium målt ved forskellige
recirkuleringsgrader (± standard afgivelse, n=3).
Recirkulerings
Indløb
Udløb
Reduktion
brønd
(mg/L)
(mg/L)
(%)
(mg/L)

48

0% Recirkulering

115 ±18

0,6 ±0.2

99,5

50% Recirkulering

91 ± 7

52 ± 2

0,5± 0.01

99,4

100% Recirkulering

106 ± 11

45 ± 3

0,4 ± 0.3

99,6

200% Recirkulering

148 ± 16

54 ± 5

2,3 ± 0.3

98,4

100% Recirkul. ST

72 ± 12

48 ± 8

1,0 ± 0.4

98,5

Nitrit-nitrat (NOx-N)
Ammonium omdannes via mikrobiel nitrifikation til nitrit og nitrat. Nitrifikationen i
beplantede filteranlæg er effektiv uanset recirkuleringsgrad. I afløbet fra
bundfældningstanken var indholdet at nitrit-nitrat (NOx-N) som forventet meget
lavt, typisk <1 mg/L og lidt højere når der blev recirkuleret afløbsvand til
bundfældningstanken. I pumpebrønden varierede koncentrationen af nitrit-nitrat
(NOx-N) fra under 0,5 mg/L ved 50% recirkulering til ca. l 30 mg/L ved 200 %
recirkulering. Indholdet af nitrit-nitrat (NOx-N) i udløbsvandet var lavest ved 50%
recirkulering, og højest når der ikke var nogen recirkulering.
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Figur 5.12 Gennemsnitlig (± standard afgivelse) koncentration af nitrit+nitrat i anlægget
ved forskellige recirkuleringsgrader. ’Indløb’: afløb fra bundfældningstank; ’Rec’:
recirkuleringsbrønd; ’Afløb’: udløb fra anlæg.
Tabel 5.16 Gennemsnitlig koncentration af nitrit+nitrat målt ved forskellige
recirkuleringsgrader (± standard afgivelse, n=3).

Indløb

Rec.

Udløb

0% recirkulering

0.6 ± 1

50% recirkulering

0.7 ± 1

0.03 ± 0.001

86 ± 11
42 ± 11

100% recirkulering

0.2 ± 0.2

19 ± 8

48±11

200% recirkulering

2±3

30 ± 14

80 ± 5

100% recirkulering ST

2±2

4±1

45 ± 6
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Total–kvælstof (TN)
Koncentrationen af TN ved de forskellige recirkulationsgrader viser, at
indløbskoncentrationen for 0, 50 og 100% recirkulering var ens, og at
indløbskoncentration var højere ved 200% recirkulering og ved 100%
recirkulering til bundfældningstanken. Den gennemsnitlige koncentration i
pumpebrønden var lavest ved 0% recirkulering og højest ved 200%
recirkulering. Gennemsnitlige TN koncentrationer ved udløbet var lavest ved
100% recirkulering med 42 mg/L. Rensegraden for TN ved 100% recirkulering
var 60%.
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Figur 5.13 Gennemsnitlig (± standard afgivelse) koncentration af total kvælstof i
anlægget ved forskellige recirkuleringsgrader. ’Indløb’: afløb fra bundfældningstank;
’Rec’: recirkuleringsbrønd; ’Afløb’: udløb fra anlæg.

Tabel 5.17 Gennemsnitlig koncentration af total kvælstof i anlægget ved forskellige
recirkuleringsgrader (± standard afgivelse, n=3).
Recirkulering
Indløb
Udløb
Reduktion
sbrønd
(mg/L)
(mg/L)
(%)
(mg/L)

50

0% Recirkulering

125 ± 5

101 ± 22

19

50% Recirkulering

101 ± 13

58 ± 1

44 ± 5

56

100% Recirkulering
200% Recirkulering

104 ± 23

76 ± 12

42 ± 10

60

175 ± 18

79 ± 10

87 ± 5

50

100% Recirkul. ST

86 ± 18

56 ± 11

51 ± 2

40

Fosfor
Beplantede filteranlæg kan opfylde P-krav hvis der bruges P fjernelsesudstyr.
Da det ikke er praktisk muligt at måle P koncentrationen i indløbet til
bundfældningstanken, og da P fjernelsen sker i bundfældningstanken, viser
tabellen en kolonne med en teoretisk beregnet P koncentration i indløbet for at
præsentere et mere realistisk billede af P reduktionen i anlægget. Den
beregnede teoretiske P koncentration er beregnet på baggrund af
miljøstyrelsens retningslinjer for små anlæg (Miljøministeriet, 2004).
I begyndelsen af året var P fjernelsen ikke tilfredsstillende på grund af
forskellige driftsproblemer med P-fældningsudstyret, men efter de
driftsmæssige problemer blev løst (bl.a. korrekt dosering af PAX, kondensvand i
brønden), var P fjernelsen konsekvent og effektiv. Gennemsnits
indløbskoncentration af P, dvs. afløbskoncentration fra bundfældningstanken,
var for alle kampagnerne mellem 1,0 mg/L og 1,8 mg/L. I recirkuleringsbrønden
blev koncentrationen af P ikke påvirket af recirkulationsgraden og var typisk
omkring 1,5 mg/L eller lavere. Udløbskoncentrationen af fosfor fra anlægget
var altid under 1,5 mg/L og rensegraden var altid højere end 93%.
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Figur 5.14 Gennemsnitlig (± standard afgivelse) koncentration af Total P i anlægget ved
forskellige recirkuleringsgrader. ’Indløb’: afløb fra bundfældningstank; ’Rec’:
recirkuleringsbrønd; ’Afløb’: udløb fra anlæg. Den grønne linie viser rensekrav på 1,5
mg/l.
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Tabel 5.18 Gennemsnitlig koncentration af total P målt ved forskellige
recirkuleringsgrader (± 1 standard afgivelse, n=3).
Recirkulering satser
Teoretisk P
Indløb
Rec.
Udløb
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)

Reduktion
(%)

0% Recirkulering

20

1,8 ± 0,8

0,8 ± 0.1

96,1%

50% Recirkulering

20

1,8± 0,8

1,4 ± 0,7

0,6 ± 0,1

97,0%

100% Recirkulering

20

1,5 ± 0,3

1,5 ± 0,3

0,5 ± 0,1

97,6%

200% Recirkulering

20

1,0 ± 0,6

1,3 ± 0,2

1,2 ± 0,2

93,9%

100% Recirkul. ST

20

1,5± 0,4

1,3 ± 0,2

1,3 ± 0,2

93,3%

pH
Der var ikke signifikant forskel mellem vandets pH ved de forskellige
målekampagner. Ved indløbet varierede pH mellem 7,3 og 7,7. Den højeste pH
blev målt i pumpebrønden ved 200% recirkulering. Udløbs pH varierede
mellem 7,4 og 7,8.
Tabel 5.19 Gennemsnitlig pH målt ved de forskellige recirkuleringgrader (± 1 standard
afgivelse, n=3).
Indløb

52

Recir.

Udløb

0% Recirkulering

7,.7 ± 0,3

7,6 ± 0,2

50% Recirkulering

7,.6 ± 0,1

7,5 ± 0,1

7,6 ±0,2

100% Recirkulering

7,6 ± 0,1

7,7 ± 0,1

7,6 ± 0,2

200% Recirkulering

7,3 ± 0,1

7,.9 ± 0,03

7,8 ± 0,1

100% Recirk. ST

7,6 ± 0,1

7,7 ± 0,1

7,4 ± 0,2

Delkonklusion recirkuleringsgrader Vesterskovvej
Nedenstående tabel 5.20 og 5.21 summerer resultaterne fundet ved de
forskellige recirkuleringsgrader. Det kan konkluderes at anlægget renser bedst
for TSS, BI5, NH4-N, TN og TP ved 100% recirkulering til pumpebrønden.
Recirkulering til pumpebrønden medfører at indløbsvandet fortyndes inden det
pumpes ind i det beplantede filterbed. Hermed belastes filterbedet med lavere
koncentration af de forurenende stoffer hvilket mindsker risikoen for tilklogning.
Desuden har recirkulering den fordel at anlægget belastes mere konstant også
ved lavt vandforbrug. Energiforbruget bliver dog højere, ca. 62 kWh/året for 5
personer, hvis pumpebrønden står højest 5 meter fra anlægget.
Muligvis kan recirkulering også bidrage til at fjerne svovlbrinte, som giver
lugtgener og som er aggressiv overfor pumpen. I pumpebrønden blandes
nemlig iltfattig og svovlbrinteholdig spildevand fra bundfældningstanken med
iltet og nitratrig renset spildevand fra anlægget. Kombinationen er både godt for
denitrifikationsprocessen og sandsynligvis også for fjernelse af svovlbrinte.
Recirkuleringsraten kan forholdsvis let justeres såfremt det er ønskeligt at
recirkulere med rater højere end 100% i perioder med lavt belastning, fx om
vinteren ved sommerhusområder og campingpladser.

Tabel 5.20 Gennemsnitlig udløbs koncentration af alle parameter ved alle
recirkuleringsgrader (± 1 standard afgivelse, n=3).
Sted

pH

Iltmætning
(%)

TSS
(mg/L)

BI5
(mg/L)

NH4-N
(mg/L)

TN
(mg/L)

TP
(mg/L)

0% Recirkulering

7,6 ± 0,2

66 ± 8

5±4

5 ± 2,9

0,6 ± 0,3

101 ± 22

0,8± 0,01

50% Recirkulering

7,6 ± 0,2

83 ± 13

4±2

5 ± 2,1

0,5 ± 0,01

44 ± 5

0,6 ± 0,1

100% Recirkulering

7,6 ± 0,2

77 ± 3

2,2 ± 1

1.0 ± 0,1

0,4 ± 0,3

42 ± 10

0,5 ± 0,1

200% Recirkulering

7,8 ± 0,1

83 ± 6

3±2

1.0 ± 0

2,3 ± 0,3

87 ± 5

1,2 ± 0,2

100% Recirkul. ST

7,4 ±0,2

76 ± 9

52 ± 1

2 ± 0,6

1,1 ± 0,4

51 ± 2

1,4 ± 0,2

Tabel 5.21 Gennemsnitlig procent fjernelse af stof ved forskellige
recirkuleringsrategrader.
TSS

BI5

NH4-N

TN

TP

0% Recirkulering

96,2

98,8

99,5

19,0

96,1

50% Recirkulering

97,5

99,1

99,4

56,2

97,0

100% Recirkulering

97,8

99,8

99,6

59,6

97,6

200% Recirkulering

97,6

99,8

98,4

50,3

93,9

100% Recirkul. ST

96,7

99,5

98,5

40,3

93,3
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Filterdybde
Ved alle recirkuleringskampagnerne blev der indsamlet vandprøver fra forskellig
dybde i filteret. Vandmængden, som blev indsamlet fra tragtene, varierede
mellem prøvetagningskampagnerne, og i nogle tilfælde blev der ikke opsamlet
tilstrækkelige mængder vand i tragtene til at alle kemiske analyser kunne
udføres. Dette var tilfældet i kampagnerne uden recirkulering, hvor
vandmængden der blev pumpet ind i det beplantede filteranlæg var mindre end
i kampagnerne med recirkulering. Der var også forskel på hvor meget vand der
blev opsamlet i de forskellige tragte hvilket kan forklares ved tilstedeværelsen
af forskellige vandgennemstrømningsmønstre i filteranlægget samt ulige
fordeling på overfladen. Uanset dette var det muligt med de indsamlede prøver
at vurdere fjernelsen af ammonium i filteret.
Figur 5.13 viser profiler af ammonium koncentrationen ned gennem filteret ved
de fem målekampagner. Det øverste punkt i profilen ved 1,0 m repræsenterer
indløbskoncentrationen. De næste tre punkter i figuren viser koncentrationen i
opsamlingstragtene der var placeret i henholdsvis 22 cm, 55 cm og 78 cm
dybe. Det sidste punkt er den gennemsnitlige udløbskoncentration, som er målt
i udløbet under kampagnerne.
Den gennemsnitlige indløbskoncentration varierede mellem kampagnerne som
følge af bl.a. den fortyndende virkning af de forskellige recirkuleringsrater samt
den normale stokastiske variation i spildevandets sammensætning. Fjernelsen
af NH4-N for alle kampagner skete mest i det øverste ¼ af filteranlægget og
allerede i 22 cm dybde var koncentrationen af NH4-N <5 mg/L. Lignende
resultater blev fundet i undersøgelsen af Hagendorf, et. al (2002). I de nederste
dele af filteret fortsætter nitrifikationsprocesserne, men begrænses af den lave
ammoniumskoncentration som er tilbage i det rislende vand.

54

Fig 5.15 NH4-N koncentrations profiler i filteret ved de forskellige recirkuleringsgrader.
Den grønne linie viser rensekrav på 5 mg/l
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RESULTATER VEDR. DET VASKEDE SAND I DE
UNDERSØGTE ANLÆG
Det er vigtigt at filtersandet i anlægget er vasket, ellers er der risiko for at
anlægget kan tilklogge. Desuden skal sandet ifølge ”Retningslinier for etablering
af beplantede filteranlæg op til 30 PE” have en uensformighedstal (U = d60/ d10)
mindre end 3,5. Yderligere skal kornstørrelsen karakteriseres ved at d10 ligger
mellem 0,25 mm og 1,2 mm og d60 mellem 1 mm og 4 mm.
I de 6 undersøgte anlæg er der brugt vasket sand fra 3 forskellige grusgrave.
Friland har fået sand fra en grusgrav i Laen, anlægget på Grimsbrovej i
Hjortshøj har fået sand fra Ans og de 4 anlæg i Malling og Odder har fået sand
fra Østbirk.
Filtersandet fra de pågældende grusgrave opfylder alle uensformighedstal på
mindre end 3,5. Kornstørrelsen ved de undersøgte anlæg karakteriseres ved at
d10 ligger mellem 0,2 mm og 0,3 mm og d60 mellem 0,6 mm og 0,8 mm.
Tabel 5.22 Parametre af det brugte vaskede sand i de undersøgte anlæg

U=

Grusgrav

Sted

d10

d60

Friland

0,3

0,7

2,5

Laen

Hjortshøj

0,3

0,8

2,8

Ans

Bredkærvej

0,2

0,6

2,8

Østbirk

Vesterskovvej

0,2

0,6

2,8

Østbirk

Ulvskovvej

0,2

0,6

2,8

Østbirk

Malling Bjergvej

0,2

0,6

2,8

Østbirk

d60/d10

Kornkurverne ligger således meget tæt på de krav der er beskrevet i
”Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE”. I Bilag 2 er
vist et skema hvor kravkurver til et beplantet filter samt kravkurver til et
nedsivningsanlæg er indtegnet sammen med sandkornkurverne fra de
undersøgte anlæg. Det ses at sandkornkurverne fra de undersøgte anlæg ligger
lidt til venstre for den venstre kravkurve. Sandkornkurverne ligger dog mellem
de to kurver som betegnes som ’Type A-sand’ ved nedsivningsanlæg.
Sand til de undersøgte anlæg er testet med en sandinfiltrationstest inden det er
udvalgt til brug. Testen går ud på at måle den tid det tager for vand at synke
gennem sandet. Vandet må på den ene side ikke synke for langsomt, da det er
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tegn på at der kan være for meget silt og ler i sandet hvilket kan øge risikoen for
tilklogning. På den anden side må vandet heller ikke synke for hurtigt, for så
bliver vandets opholdstid for kort og spildevandet bliver mindre godt renset.
Bl.a. nitrifikationen påvirkes. En enkel test hvor vand hældes over sandet 4-5
gange, kan afsløre dets egnethed. Gennemløbstiden skal ligge mellem 15 og
150 sekunder. Resultatet kan plottes på en graf og bruges som dokumentation
ved kvalitetskontrol. Vedlagt er et eksempel på sandtesten lavet for anlægget
på Vesterskovvej i Odder (Bilag 3).
Da de undersøgte beplantede filteranlæg opfylder kommunens rensekrav kunne
det med fordel undersøges nærmere om kravkurverne til beplantede filteranlæg
kan udvides til at omfatte også de kurver som betegnes som ’Type A-sand’ ved
nedsivningsanlæg. Fordelen vil være at disse sandtyper kan skaffes fra flere
lokale grusgrave i stedet for nogle få (ca. 10 stk.) spredt over hele Danmark.
Det vil spare både på transportomkostningerne, på CO2-belastning og på prisen
for det specielle sand.
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6. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF
BEPLANTEDE FILTERANLÆG

Erfaringerne viser at det er vigtigt at ejeren vedligeholder anlæggene som
følger:
- fjernelse af ukrudt
- gennemskylning af fordelerør
- kontrol af plantevækst

Fjernelse af ukrudt
Det er vigtigt at fjerne ukrudt i den første vækstsæson. Derved får de plantede
tagrør og gul iris bedre fat i bedet med deres rødder og vil næste sæson vokse
højere og hurtigere end ukrudtet. Hvis ukrudt fjernes effektivt i første
vækstsæson er risikoen for at ukrudt senere vil vokse i anlægget stærkt
begrænset. Vinden kan dog stadig blæse nogle frø ind i anlægget fra
omgivelserne. Derfor skal der holdes øje med planternes vækst de følgende
sæsoner. Om foråret bør man tjekke om der er skudt nyt ukrudt op i anlægget,
og hvis der er ukrudt, skal dette fjernes umiddelbart med hånd eller redskab,
men IKKE med Round-up eller lignende pesticider.

Gennemskylning af fordelerør
Det er vigtigt at skylle fordelerrørene som fordeler spildevandet ind i anlægget.
Det anbefales at gøre det ca. en uge efter slamsugeren har tømt
bundfældningstanken, da risikoen for at flydeslam kan komme ud i
fordelerrørene er størst lige efter tømningen. Det skyldes at en tank normalt
påfyldes i første kammer, hvorved evt. rester af flydeslam kan flyde videre til 2.
og 3. kammer i bundfældningstanken og derefter til pumpebrønden. Sker det,
risikerer man at slammet pumpes ud i anlæggets fordelerrør, som så kan
stoppe til.

Kontrol af plantevækst
Herunder ses nogle billeder fra et anlæg ved Hedensted (det var ikke med i
denne undersøgelse) som havde problemer med en pumpe. Selvom der var
monteret en alarm, nåede vandet at stige i pumpebrønden og i
bundfældningstanken. På grund af vandstigningen flød slammet over
skillevæggene i bundfældningstanken og kom derved ind i pumpebrønden. Da
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pumpen blev sat i gang igen er en del af slammet kommet ud i fordelerrørene
og har tilstoppet dem. Det kunne ses da fordelerrørene senere blev
gennemskyllet (Figur 6.1).
Tilstopningen har påvirket planternes vækst i dele af anlægget, da nogle planter
vokser normalt hvorimod andre er små og tydeligt hæmmet af mangel på vand
og næringssalte. I områder med dårlig plantevækst har ukrudt bredt sig (Figur
6.2). Plantevæksten kan således være en god indikator til at vurdere hvorvidt
der er problemer med fordeling af spildevandet i anlægget, evt. som følge af
tilstoppede fordelerrør.

Figur 6.1 Billede af slam som kommer ud af et fordelerrør efter det er skyllet
igennem.
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Figur 6.2 Billede af anlægget i Hedensted som har haft delvist tilstoppede
fordelerrør. Tagrør og Iris har ikke fået tilstrækkelig næring og vand, så ukrudt har
bredt sig.

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF
FOSFORFÆLDNINGSBRØNDEN
Erfaringer viser at det er vigtigt for kloakmesteren, at han sikrer at:
-

der følger en installations- og driftsvejledning med brønden

-

elektriciteten er tilsluttet og el-ledningen er samlet med en vandtæt
forskruning gennem brøndens væg
3

-

bundfældningstanken er minimum 2,3 m og med minimum 3 kamre

-

mammutpumpen placeres mellem den 3. og 1. kammer (pumper vand
fra 3. til 1. kammer)

-

bundfældningstanken er af typen ’gravitation’ og indeholder ikke en
pumpe

-

mammutpumpen ikke er i vejen for slamsugeren og at den ikke kan
klogge til med slam (se Figur 6.3).

-

der ikke opstår kondensvand i brønden; fx skal forbindingsrøret mellem
tank og brønd tætnes (se Figur 6.4).

-

der doseres den korrekte mængde af fosforfældningsmiddel - ikke for
lidt og ikke for meget.

-

slangerne til fosforfældningsmiddel ikke indeholde luftbobler. Ved
udskiftning af dunken med fosforfældningsmiddel er der risiko for at der
kommer luft i slangerne.

-

udluftning til mammutpumpen er tilstrækkelig

-

der afleveres en driftsvejledning til ejeren, som han/hun skal læse,
underskrive og følge.
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-

der laves en servicekontrakt med ejeren inden færdigmeldingen, som
skal opfylde de samme krav som en servicekontrakt ved et
minirensningsanlæg.

-

der tages en stikprøve af afløbet fra anlægget én gang om året. Prøven
skal som minimum analyseres for Total fosfor (TP) eller orthofosfat.

Figur 6.3: Mammutpumpen skal etableres så langt til siden som muligt

Figur 6.4: Forbindingsrøret hvor tætningen mangler

Erfaringerne viser at det er vigtigt at ejeren:
Underskriver en serviceaftale, holder øje med forbruget af
fosforfældningsmiddel, og bestiller nyt middel til tiden.
Holder øje med evt. kondensvand, fjerner det, når det opstår og
meddeler det til kloakmesteren.
Læser og følger den driftsvejledning som følger med anlægget.
Erfaringerne viser at det er vigtigt at kommunen:
Kræver at der laves en servicekontrakt. En kopi af kontrakten kan evt.
vises ved færdigmeldelse af anlægget for at sikre, at der følges op, som
der gøres i fx. Vejle Kommune.
Skriver i tilladelsen hvordan der måles og for hvilke parameter og evt.
omregningsfaktor mellem to lignende parameter. Fx skriver Horsens
Kommune i deres tilladelse for parameter BI5 og Total fosfor:
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’for at udløbskravet for BI5(mod.) er opfyldt skal parameteren være målt
som BI5(mod.) med metoden DS/R254, eller som COD (kemisk
iltforbrug) målt med simpelt fotospektrometerudstyr eller med on-line
måleudstyr. Hvis der måles som COD anvendes omregningsfaktoren
0,133 mellem COD og BI5 (BI5 = 0,133 x COD), således at
udløbskravet er opfyldt, hvis COD er mindre end 75 mg/l.
For at udløbskravet for total fosfor (Total-P) er opfyldt skal parameteren
være målt som total fosfor med metoden DS292, eller som ortho-fosfat
målt på simpelt fotospektrometerudstyr eller med on-line måleudstyr.
Hvis der måles som ortho-fosfat skal der anvendes i teori en
omregningsfaktor 1,25 mellem total fosfor og ortho-fosfat (Total-P =
1,25 x ortho-fosfat), således at udløbskravet er opfyldt, hvis ortho-fosfat
er mindre end 1,2 mg/l. I praksis har det imidlertid vist sig, at
koncentrationen af ortho-fosfat i afløbet fra beplantede filteranlæg ikke
afviger nævneværdigt fra koncentrationen af total-P. Derfor kan
grænseværdien på 1,5 mg/l også anvendes for ortho-P.
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DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF FASKINE TIL NEDSIVNING
Erfaringer viser at det er vigtigt at kloakmesteren:
-

Er opmærksom på at en faskine på lerjord kan fungere som et dræn for
overfladevand i det første år indtil jorden har sat sig. Det er en fordel at
etablere en mindre brønd (fx. 315 mm Ø) i forlængelse med faskinen,
så man er i stand til at tømme den for det rensede vand i sådanne
tilfælde. Brønden kan med fordel afsluttes med en rist for at få ekstra ilt
ned til faskinen.

-

Faskinen til nedsivning kan integreres delvist under det beplantede
filteranlæg i de tilfælde grundvandsstanden er højt. Nedsivningen
etableres under en del af filteranlægget på en sådan måde at en del af
vandet nedsives. Den resterende del recirkuleres til pumpebrønden.
Det første anlæg med integreret nedsivning er etableret i Juelsminde
(Hedensted Kommune). I alt er der etableret 5 anlæg med integreret
nedsivning af Kilian Water i 2010.
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7. FORSLAG TIL ÆNDRINGER I RETNINGSLINIER
Herunder angives for hvert kapitel hvor ”Retningslinier for etablering af
beplantede filteranlæg op til 30 PE”, offentliggjort af Miljøstyrelsen, kan/bør
revideres. I parentes og/eller med kursiv nævnes hvad der kan ændres.

FORORD
Her bør følgende revideres: ’Det beplantede filteranlæg beskrevet i disse
retningslinier opfylder således renseklasserne SO og O og ikke renseklasser,
der kræver reduktion af fosfor.’ (Det bør tilføjes at anlægget – suppleret med
enkelte tekniske foranstaltninger - også kan opfylde SOP-krav)

ADMINISTATIVE BESTEMMELSER
I paragraf 2.3 bør følgende revideres: ’Beplantede filteranlæg opbygget efter
denne vejledning opfylder renseklasse O og SO – dvs. de renseklasser, der
ikke stiller krav til fosforfjernelse.’ (Det bør tilføjes at anlægget – suppleret med
enkelte tekniske foranstaltninger - også kan opfylde SOP-krav)

FORUNDERSØGELSER
I paragraf 3.1 bør følgende revideres: ’Afstanden til bygninger, skel, vandløb og
søer bør være over 5 meter.’ (præcisering af at afstanden til skel, vandløb og
søer bør være 5 meter, men i nogen tilfælde kan afstandskravet reduceres til 2
meter)

BELASTNINGSOPGØRELSE
I paragraf 4.1 bør følgende revideres: ’Tilledes kun gråt spildevand, vil arealet af
det beplantede filteranlæg kunne reduceres med 25%.’ (arealet kan reduceres
med op til 50%)

BUNDFÆLDNINGSTANKEN
Kapitlet bør revideres i forhold til de nye funktionskrav der stilles til
bundfældningstanken ifølge ’Bek. om ændring af bekendtgørelse om
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spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsenslovens kapitel 3 og 4.’, som
er trådt i kraft den 1. januar 2011.
I tabel 5.2 bør følgende revideres: ’Helårsbeboelse uden wc-tilslutning: 1-5
3
3
personer: 1,6 m bundfældningstank.’ (volumen kan reduceres til 1 m )
I paragraf 5.7 bør følgende tilføjes: ’Genbrug af en eksisterende betontank
anbefales ikke ved tilføjelse af kemiske fosforfældningsmidler.’

BEPLANTET FILTERANLÆG
I paragraf 6.1 bør afsnittet om recirkulering udvides: der er flere fordele/formål
at nævne. Se afsnittet ’ Delkonklusion recirkuleringsgrader Vesterskovvej’.
I paragraf 6.3 bør afsnittet om filtertykkelse muligvis ændres: samlet filterdybde
på i alt min. 1,20 m. idet filteret opbygges af min. 0,15 m tykt drænlag,. 0,80 m
lag filtersand og min. 0,25 m fordelerlag. Se afsnittet ’Resultater- dybde’.
I paragraf 6.3 bør afsnittet om jordvold ændres: ’Rundt om hele anlægget
etableres en 0,2 m jordvold. ... Efter etablering af anlægget skal der sås græs
på jordvolden.’ (Hvis anlægget løftes minimum 40 cm over terrænet kan
overfladevand ikke komme ind i anlægget. Så kan volden laves mindre høj. Dog
stadig min. 5 cm højere end toppen af filtersandet. Hermed kan der spares på
bl.a. membran og geotekstil. Vigtigt er at membranen stikker 20 cm højere op
end toppen af filtersandet og 15 cm højere end jordvolden. Membranen holdes
lige og opad og dækkes til på begge sider med fx. ærtesten. Dvs. der kommer
sten både ovenpå jordvolden og filtersandet.)
I paragraf 6.5 bør afsnittet om pumpning ændres: ’Gravitation kan ikke
anvendes, da ... overflade.’ (Gravitation kan kun anvendes hvis der bruges en
hævertpumpe eller en stødbelaster som sørger for at vandet fordeles ensartet
over hele overfladen. Hævertpumpen kræver dog mere opmærksomhed i
forbindelse med gennemskylning af fordelerrørene, da pumpesumpen sørger
for mere slamdannelse.)
I paragraf 6.5 bør afsnittet om pumpebrønd ændres: ’Pumpens kapacitet skal
være tilstrækkelig til at sætte hele fordelersystemet under tryk (min. 2 meter
vandspejl), ved tømning af pumpesumpen.’ (1 - 0,5 meter vandsøjle vil være
nok. Det tjekkes ved at dreje fordelerrørene så hullerne vender opad inden
anlægget tages i brug. Bagefter drejes fordelerrør nedad igen.)
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I paragraf 6.5 bør afsnittet om pumpebrønd opdateres med Rørcentret’s
anvisninger fra 2007: ’Erfaringer med nedsivningsanlæg. Rørcenteranvisning
013’.
I paragraf 6.5 bør afsnittet om VA-godkendt pumpe ændres: ’ Pumpen skal
være CE-mærket til ikke fækalieholdigt spildevand og forsynet med alarm for
fejlfunktion.’ (VA-godkendelse gælder ikke mere)
I paragraf 6.5 bør Figur 6.3 ændres: Pumpens udløbsrør skal være forsynet
med en kobling fx. snapkobling, så man kan tage pumpen op. Desuden skal elledninger IKKE samles inde i brønden men UDENFOR. Samledåsen kan
nemlig være vandtæt, men ikke ’gastæt’ for svovlbrint. Se også Grundfos’
’Entreprenørnyt’, 2008.
I paragraf 6.5 bør afsnittet om fordelerrør ændres: ’Fordelerrørene lægges uden
fald og skal ligge med 0,5 meters afstand og må højst have en længde af 8 m.
per streng. Dimensionen skal være 32 – 45 mm. Alle bøjninger forankres.
Rørene lægges vandret. For store anlæg bør der gennemføres en
dimensionering af pumpebrønd, trykrør og fordelerrør.’ (skriv kun én gang at
rørene lægges uden fald. Desuden kunne afstanden mellem rørene diskuteres
samt længde og dimensioner på rørene.
I paragraf 6.5 bør titlen ved Figur 6.4 ændres: ’Trykfordelerrør’ ændres til
‘Fordelerrør’.
I paragraf 6.6 bør Figur 6.5 udvides med en figur som viser et anlæg som er
løftet minimum 40 cm over terræn: ’I figuren vises at jordvolden starter over
fordelerlaget.’ (Hvis anlægget løftes minimum 40 cm over terrænet kan
overfladevand ikke komme ind i anlægget. Så kan volden laves mindre høj.
Hermed kan der spares på bl.a. membran og geotekstil.)
I paragraf 6.6 bør Figur 6.5 ændres: ’Trykfordelerrør’ ændres til ‘Fordelerrør’.
I paragraf 6.7 bør afsnittet om drænrør undersøges nærmere: ’Det anbefales at
bore huller (8 mm) pr. 0,5 m i siden af rørene.’ (Når der laves så store huller kan
det risikeres at ærtesten (8-16 mm Ø) kan komme ind i drænet og stoppe
drænet til. Yderligere kan stenene via recirkuleringen komme ind i
pumpebrønden og ødelægge pumpen.)

67

Sidehovedoverskrift

I paragraf 6.7 bør afsnittet om ’drænlag af vaskede sten’ ændres: ’Drænlaget ...
i et 0,20 m tykt lag der dækker hele bunden af anlægget.’ (Det er nok med 0,15
m tykt lag.)
I paragraf 6.8 bør afsnittet om filterareal undersøges nærmere: ’Filteroverfladen
2

skal være mindst 3,2 m per person, hvilket svarer til en belastning på 18,8 g
2

2

BI5/m /døgn og en vandbelastning på 47 liter/m /døgn.’ (Se afsnittet ’ResultaterAnlæg ’)
I paragraf 6.8 bør afsnittet om filtertykkelse ændres: Filterlaget skal være mindst
1,0 m. tykt. (min. 0,8 m. Se afsnittet ’Resultater- dybde’.)
I paragraf 6.8 bør afsnittet om filtersand ændres: Kornstørrelse skal
karakteriseres ved at d10 ligger mellem 0,25 mm og 1,2 mm og d60 mellem 1
mm og 4 mm. (I de undersøgte anlæg er der brugt sand med d10 som ligger
mellem 0,2 mm og 1,2 mm og d60 mellem 0,55 mm og 4 mm.
Uensformighedstal (U=d60/d10) er mindre end 3,5. Se afsnittet ’Resultatersand’.)
I paragraf 6.11 bør afsnittet om ’strandskaller’ ændres: ’Som alternativ til træflis
kan andre materialer, som f.eks. strandskaller, anvendes. (Vaskede ærtesten 816 er også et godt alternativ da dette materiale allerede ofte er brugt i bunden af
anlægget. Så kan der spares på transport ved at bestille til både dræn- og
fordelerlag på en gang.)
I paragraf 6.12 bør afsnittet om ’Hegn’ ændres: ’Direkte adgang ... omkring
anlægget.’ (Hvis anlægget ‘løftes’ 50 cm over terræn, skaber selve volden, som
så bliver synlig, et naturligt hegn.)
I paragraf 6.13 bør afsnittet om ’Dimensionering af større anlæg’ ændres:
’Anlæg med kapaciteter over 15 PE deles op i to lige store bede der belastes
parallelt.’ (Anlæg op til 30 PE kan laves i et bed. Det er vigtigt at fordelerrørene
har en tilstrækkelig dimension, fx. 50 mm.)

KVALITETSKONTOL
I paragraf 7.2 bør tilføjes efter ’Det skal kontrolleres:’ Sandtesten laves og det
tjekkes om vandet holder gennemstrømstiden indenfor 15 - 150 sekund
grænsen. Se også afsnit ‘Resultater –sand i de undersøgte anlæg.)
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I dette kapitel kunne der tilføjes en paragraf som omfatter fosforrensningen ved
etablering af enten nedsivning i en faskine eller ved etablering af en
fosforfældningsbrønd.

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE
I paragraf 8.2 bør afsnittet om ’Efterfyld med vand’ ændres: ’Tanken skal fyldes
3
/4 op med vand straks efter slamtømningen.’ (Tanken skal fyldes på ‘baglæns’,
så det sikres at evt. flydeslam fra 1. kammer ikke flyder videre til 2. og 3.
kammer og derefter til pumpebrønden. Sker det, risikerer man at pumpen
pumper slammet op i anlæggets fordelerrør, som så kan stoppe til).
I paragraf 8.3 bør det første afsnit ændres: ’Det vil være hensigtsmæssigt at
spule fordelerrørene jævnligt, f.eks. hver andet år, da der sker
….slamdannelser.’ (Det anbefales at gøre det hvert år ca. en uge efter
slamsugeren har været der, da risikoen er størst lige efter tømningen. Desuden
huskes ejeren på det da han/hun alligevel får meddelelse om at deres tank er
tømt. Til sidst vil det forhåbentligt blive en rutine at tjekke det hvert år. Se også
afsnit ‘Resultater –drift og vedligeholdelse beplantet filteranlæg’)

ANSØGNINGSSKEMA
I dette bilag kunne der tilføjes en paragraf som vil give mulighed for at lave et
anlæg med efterfølgende nedsivning i en faskine. Hertil skal nemlig laves
forundersøgelse vedr. afstandskrav til boringer, dræn, m.m.. Desuden skal
højeste grundvandsstand undersøges samt jordbunden.

TILLADELSE
Det kunne overvejes at tilføje et bilag som vil give en skabelon for selve
tilladelsen, så hver enkelt kommunes medarbejdere ikke skal opfinde den dybe
tallerken på ny. fx bør kommunens medarbejdere være opmærksomme på at
skrive hvilke rensekrav anlægget skal opfylde. Noget som skrives i påbuddet,
men gerne må gentages i tilladelsen.
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BELASTNINGSOMSÆTNING
I dette bilag bør der tilføjes for eksempel campingpladser og skoler med
overnatning, for eksempel efterskoler. Desuden vil det være anvendeligt at
forklare lidt mere hvad forskellen er mellem for eksempel ’Sommerrestaurant,
Forenings- og Klubhuse uden restaurant og Forsamlingshuse uden restaurant”.

SKEMA TIL OPTEGNING AF KORNKURVE
I dette bilag bør kornkurven ændres: den venstre kurve kan med fordel skubbes
lidt til venstre. Se afsnittet ’Resultater- sand’.

DRIFTSVEJLEDNING
I dette bilag bør eksemplet på vejledningen ændres i forhold til de ændringer
som er nævnt i kapitel ’DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE’
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8. KONKLUSION
-

Resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse viser, at i
perioden 2005 til oktober 2010 er der bygget omkring 170 beplantede
filteranlæg i Danmark. Indtil nu, og i henhold til de kontaktede
kommuner, kører alle systemer effektivt og uden anmærkninger. Der er
dog ikke fundet nye analyseresultater. De fleste anlæg er bygget til
enkelt husstande (5 PE); nogle få til 10, 15 , 20, og 30 PE.

-

Erfaringer fra eksisterende anlæg

-

Det beplantede filteranlæg er nu undersøgt i ’det virkelige liv’, dvs. ved
slutforbrugere som har en mindre konstant produktion og kvalitet af
spildevand end spildevand fra et centralt rensningsanlæg. Anlæggene
opfylder udledningskravene (SO) uanset indløbskoncentrationer og de
klimatiske forhold da alle afløbskoncentrationer er under
grænseværdierne. Alle anlæggene viste en stigning i iltmætning, og
lave afløbskoncentrationer af TSS, BI5, NH4-N og TP. TN
koncentrationer i anlæggene er forskellige afhængig af, om der er
recirkulering eller ej.

-

Alle seks anlæg er designet til at opfylde fosfor-krav (= P-krav) eller
90% reduktion af total-P. Ved udledning af renset spildevand er det
gjort ved hjælp af en fosforfældningsbrønd. Ved nedsivning af renset
spildevand er det gjort med en faskine.

-

Anvendelse af fosforfældningsbrønd viser sig i praksis at kræve opsyn
for at fungere optimalt. Det anbefales at der laves service-kontrakt med
ejeren inden anlægget færdigmeldes til kommunen.

-

’Resultater- recirkulering’:

-

det beplantede filteranlæg renser bedst ved 100 % recirkulering til
pumpebrønden.

-

’Resultater – dybde’:

-

Ammonium (NH4-N) omdannes allerede i de øverste 20 til 25 cm af
filtrets dybde og opfylder således allerede i denne dybde S-krav: 90 %
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nitrifikation eller 5 mg/l som udløbskoncentration. Dette sker ved
følgende recirkuleringsgrader: 100 % , 200% og 100% til ST.
-

Sammenlignes resultaterne fra Friland og Hjortshøj, som kun har en
sanddybde på 80 cm i stedet for 100 cm, med de øvrige anlæg, ses
det, at de to anlæg renser lige så godt som de andre 4 anlæg. Det tyder
på at anlæggets dybde kan formindskes fra 100 til 80 cm.

-

’Resultater – sand’:

-

Filtersandet som er brugt til alle de undersøgte anlæg opfylder
uensformighedstal på mindre end 3,5.

-

kornstørrelsen ved de undersøgte anlæg karakteriseres ved at d10
ligger mellem 0,2 mm og 0,3 mm og d60 mellem 0,6 mm og 0,8 mm.
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9. ANBEFALINGER FOR NÆRMERE
UNDERSØGELSE
Vedrørende sand:
-

Da de undersøgte beplantede filteranlæg opfylder kommunens
rensekrav kunne det undersøges nærmere om sandkornkurverne til det
beplantede filteranlæg kunne udvides til de kurver som betegnes som
’Type A-sand’ ved nedsivningsanlæg. Fordelen vil være at sandet kan
skaffes fra flere lokale grusgrave i stedet for nogle få (ca. 10 stk.) spredt
over hele Danmark. Det vil spare både på transportomkostningerne, på
CO2-belastning og på prisen for det specielle sand.

Vedrørende design:
-

Valg af sandet kan måske også påvirke anlæggets design: en finere
kornstørrelse på sandet vil give en højere opholdstid for vandet og
dermed en bedre rensning; så kan der være et grundlag for at
anlæggets dybde kan formindskes ved denne type sand.

-

2

Anlægget i Hjortshøj blev bygget med mindre overflade (2,5 m /PE i
2

stedet for 3,2 m /PE), og alligevel er kvaliteten af det rensede
spildevand fra dette anlæg lige så god som ved de andre anlæg. Det
tyder på at anlæggets overfladeareal også kan formindskes, dog er der
for lidt dokumentation herfor lige nu. Det burde undersøges nærmere.
Desuden kunne undersøges om anlæg med recirkulering kan
dimensioneres mindre end anlæg uden recirkulering.

Vedrørende nedsivning af renset spildevand:
-

Et beplantet filteranlæg renser vandet til SO-krav. Desuden reducerer
anlægget patogene bakterier mere end WHO’s krav på 99,5 % (en
foreløbig undersøgelse viser en reduktion på 99,9 %). Det tyder på at
nedsivning af dette rensede vand ikke udgør en risiko for
drikkevandskvaliteten, og at der derfor kan gives dispensation for
afstandskrav mellem faskinen, som nedsiver renset spildevand, og
drikkevandsboringen, -brønden. Det foreslås at afstandskravet kunne
formindskes med en faktor 3; dvs. at de nuværende afstandskrav kan
formindskes fra 300 til 100 meter og fra 75 meter til 25 meter.
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Vedrørende fosfor(-fældning):
-

Hvorledes påvirker tilsætningen af P-fældningskemikalier andre
spildevandsprocesser, herunder specifikt denitrifikationen.

-

Findes der andre effektive metoder at fælde fosfor med end med PAX
15.

Desuden kunne følgende gøres:
-

De nuværende retningslinier kunne opdateres til en vejledning.

-

De nuværende BBR-koder til beplantet filter kunne opdateres så de
også dækker SOP-krav. Imidlertid har EBST givet kode 108 til
’Beplantet filter med efterfølgende nedsivning i faskine’. Kode 109 og
110 kunne fx. bruges til beplantede filteranlæg med fosforfældning,
med henholdsvis direkte udledning til vandløb og udledning i et
markdræn.
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10.

BILAG

SPØRGESKEMA
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SANDKORNKURVE
BILAG 2. skema hvor de ønskede kornkurver til et beplantet filter samt dem til
et nedsivningsanlæg er indtegnet sammen med sandkornkurverne fra de
undersøgte anlæg.
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SANDTEST

Bilag 3 Eksempel på sandtesten som er lavet for anlægget på Vesterskovvej i Odder
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