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Ny banebrydende teknik
til rensning af regnvand
Dobbeltporøs filtrering
(DPF) er en ny teknologi til
vandrensning, målrettet
samtidig fjernelse af finpartikulært materiale og
opløste forureninger. DPF
er velegnet til vand med en
bred og variabel forureningsprofil og forventes
anvendt til rensning af
byernes regnafstrømning,
hvor formålet kan være
beskyttelse af recipient
eller rekreativ brug af det
rensede vand.

Figur 1: Principskitse af DPF-pilotanlæg i Ørestad, den ene af 2 versioner. Vejvandet modtages i indløbsbygværket i venstre side og løber i tynde, parallelle højporøse lag de 50 m til udløbsbygværket, hvorfra det pumpes til recipienten. Indskudt mellem de højporøse lag ligger de lavporøse lag, der akkumulerer forureningen.

Det lavporøse lag fyldes med et
velvalgt filtermateriale, der effektivt
kan tilbageholde de uønskede
opløste stoffer. Vandet drives gennem filteret af tyngdekraften. Når
det lavporøse lag er fyldt med
vand, foregår strømningen altovervejende i det højporøse lag.
Vandet renses ved to processer,
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sedimentation og adsorption: Partikler sedimenterer (bundfælder) fra
det højporøse lag ned i det underliggende lavporøse lag og lejrer sig
mellem filtermaterialet, der derfor
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(hæfter sig) til overfladen af filterma-

højporøse lag (strømningslaget) og

terialet. Graden af rensning vokser

afsætter undervejs sit indhold af

med filterets længde; jo længere fil-

forurening til det underliggende lav-

ter, desto renere vand. Efter hver

porøse lag (fangstlaget). En enkelt

nedbørshændelse dræner filteret af.

dobbeltporøs enhed består således

Det luft, der dermed trækkes ind i fil-

af netop ét højporøst og ét lavpo-

teret, fremmer biologisk omsætning

røst lag.

af akkumuleret organisk materiale.

Figur 2: Det dobbeltporøse filters hydrauliske kapacitet justeres ved at placere
flere dobbeltporøse enheder oven på hinanden. Vandet, der skal renses, strømmer i de højporøse lag, mens forureningen tilbageholdes i de lavporøse lag.
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DPF-18 under opbygning i pilotanlægget i Ørestad. Øverst ses et lavporøst lag, bestående af kalk indsyet mellem to geotextiler. De højporøse lag, der er etableret
vha. et hvælvet nylonnet, anes som sorte linjer mellem kalkmåtterne. For hver 10 m er der indlagt en tynd slange (ses som en hvid streg) i to udvalgte højporøse
lag, med det formål at kunne udtage prøver af vandet under dets passage fra indløb til udløb (se Foto 1).
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Som filtermateriale i de lavpoVisuelt proof of concept. Prøver af vejvand udtaget før, under og efter rensning i
DPF-pilotanlægget i Ørestad. Når regnvand strømmer af fra trafikerede overflader har det en dårlig kvalitet. Flasken længst til venstre indeholder vejvand udtaget under tilstrømning til DPF-indløbsbygværket, dvs. efter passage af olieudskiller og sandfang. Vandet i de 6 midterflasker er udtaget med en tynd sugeslange (se foto) i stigende afstand fra indløbet; 1 m, 10 m, 20 m, 30 m, 40 m, og
49 m. Flasken længst til højre er det færdigtrensede vand, klar til forsyning af
Ørestads kanaler. Kemiske analyser bekræfter en samtidig markant reduktion i
den ’usynlige’ forurening (Tabel 1).

røse lag benyttes kalkkorn fra Faxe
kalkbrud med diameter 1-3 mm..
Kalken er en hård bryozokalk af
samme type, som anvendes ved
iltning af grundvand på vandværker.
Kalken pakkes med en hulrumsprocent på ca. 50. Dvs. at ca. halvde-
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DPF-pilotanlægget i Ørestad. Bag indløbsbygværket ses de to test-filtre,
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Udløbskoncentrationer af

Deltagelse

suspenderet stof, zink, bly, og fosfor
fra både DPF-6 og DPF-18 overholder kravene fra Københavns Kommune. For kobber og krom ligger
de gennemsnitlige koncentrationer
fra DPF-6 lidt over kravene, mens
de i DPF-18 tangerer kravene. Der
køres i øjeblikket forsøg med coat-

Tabel 1: Test af dobbeltporøs filtrering. Måling af forurening i vejvand før og
efter passage af filteret. 25 regnhændelser, fordelt januar – juli 2007, opsamlet
flowproportionalt. SS = suspenderet stof. Zink, kobber, krom, bly og fosfor er
totalmængder. Gns = koncentrationsgennemsnit for de 25 hændelser. KK er
Københavns Kommune. Min-max = laveste og højeste koncentration blandt de
25 hændelser. Std.afv = Standardafvigelse. (n) = antal hændelser gennemsnit er
baseret på (det lykkedes ikke for alle 25 hændelser at tage prøver af begge
udløb). % fjernet = gennemsnitlig udløbskoncentration i procent af gennemsnitlig indløbskoncentration.

Hvis din organisation er interesseret
i at deltage i innovationsgruppen
omkring den aktuelle DPF-produktmodning, så kontakt artiklens forfatter (mbj@life.ku.dk) eller projektchef Frank Hallig, Rambøll
(frh@ramboll.dk).

