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Formål:

At udbrede budskabet om, at hvis bassiner 
udformes således ”tunge” partikler udskilles fra 
”lette” partikler, da vil der være penge at spare på 
drift og vedligeholdelse af bassiner. 

Baggrund:

”Gammel vin på nye flasker” eller erkendt viden 
koblet i andet perspektiv.
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Prisen for deponering af sediment er generelt afhængig af:

1. Vandindhold

2. Partiklernes sammensætning (grus, sand, slam, organisk m.m.), 
påvirker de fysiske egenskaber for sedimentet, og dermed 
håndteringen og anvendelsesmulighederne 

3. ”Forureningsgrad”

Der er en signifikant sammenhæng mellem partikelstørrelsen 
og alle ovenstående parametre. 

”Traditionel” deponering meget omkostningstungt, og det kan 
betale sig at få delt sedimentet op i forskellige klasser. Det 
kræver dog viden om, hvordan vi kan påvirke punkt 1-3. 
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1. Reducering af vandindholdet i sediment

Sediment består af en fordeling af sten til ler samt slam (små 
partikler med højt organisk indhold)

Sten, grus, sand (mindre vandindhold, høj 
afvandingshastighed) og kan afvandes direkte på brinken i 
løbet af en dag.

Silt, ler og slam (højt vandindhold, lav afvandingshastighed) 
kan afvandes/udtørres i løbet af måneder.
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2. Partiklernes sammensætning og sedimentets generelle 
fysiske egenskaber.

Genanvendelsesmuligheder for stenmaterialer eller 
indbygningsegnede materialer, med lavt organisk indhold. 
Det kan eksempelvis indbygges i jordvolde (lettere forurenet) 
eller anvendes til asfalt. 

Slam skal ofte deponeres.
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3. Forureningsgraden

Grundlag: Som udgangspunkt er sediment fra 
regnvandsbassiner påvirket af miljøfremmede stoffer.

Myndighederne kræver oftest at der analyseres for følgende 
miljøfremmede stoffer: PAHér, olier og tungmetaller (kan være 
oplandsafhængigt).

PAHér, olier og tungmetaller binder sig fortrinsvis til små 
partikler, og olie findes endvidere som flydestof og kan være er 
et produkt af nedbrydning af organisk materiale. 
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PAH´er og metaller binder sig til mindre partikler
(Figurerne viser fællesvand, men princippet er det samme for separat regnvand)

Partikler med udsynkningshastighed
større end 0,8 cm/s (28,8 m/h), har 
en lav belastning af PAH´er, olier og 
metaller.

Jf. tabel er sandpartikler med en 
størrelse over 0,1-0,2 mm en fordel 
at udskille, da de er lavere belastet 
(kilde: Spildevandsteknik, Winter, Henze et al.)
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Målinger i Tyskland og Schweitz, af separat overfladevand 
(Figuren viser separat regnvand, og der er stor forskel på dette og overfladevand)
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Olie er ikke bare olie

I naturen findes der naturlig forekomst af olier. Dette 
ses ved nedbrydning af organisk materiale. En del af 
de naturlige olier kan udskilles ved at florisil-oprense 
prøven. Derved sænkes ”forureningsgraden”  i 
analyserne, og dermed i sedimentet. Spørg jeres 
myndighed for accept.
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Traditionelt ”1 kammer” bassin
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I designet bør man tage højde for at bassiner skal udskille 
forskellige størrelser af partikler.
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Design af bassin for differentieret udskilning
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Sandfang

Slamfang



Principskitse for bassin med differentieret udskilning

Anbefaling: Sandfang bør dimensioneres efter den ønskede 
partikelstørrelse og slamfang efter ønsket tømningsfrekvens
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Fordele ved mindre men hyppig oprensning

• Man konflikter nødvendigvis ikke med §3, da det kan være 
en del af almindelig vedligeholdelse/drift. Der skal derved 
ikke søges som dispensation til oprensning.

• Sand, med lav belastning af stoffer kan indbygges i 
jordvolde eller anvendes til eksempelvis asfalt. 

• Sandet kan hurtigt afvandes, således vægten reduceres.

• Slam kan opbevares på matriklen for afvanding og 
mineralisering
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Et eksempel på at viden også kan 
anvendes på eksisterende anlæg
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Et eksempel på at viden også kan 
anvendes på eksisterende anlæg
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