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1) Introduktion til problemstillingen
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3) Kolonneforsøg

4) Felt-skala forsøg
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Separat kloaksystem Klimavejen

Hvad sker der med forureningen i vandet?!
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• Tungmetaller

• Suspenderet stof

• PAH’er

• Næringstoffer

Forurenende stoffer



1000 L vand brugt til oprensning
Ca. 800 m2

66-170 kg materiale opsamlet
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Perspektiver

• Hvad mangler der at blive gjort?
• Analyse af tungmetaller, gummi, kulstof og kornkurver.

• Hvad håber vi på at studiet fortæller os?
• Hvor meget mikroplast, gummi og tungmetaller er der? 

• Statistisk analyse: Er der forskelle imellem områder?

• Hvordan ser det ud når der sammenlignes med 
regnvandsbassiner?



Kolonneforsøg
Formål at undersøge:

• tilbageholdelse af forurenende stoffer i 
de enkelt lag

• effekten af regnintensitet

• effekten af varierende opholdstid

• materialevalg til optimering af rensning

• …

Metode

• Kolonner påføres (syntetisk) regnvand 
og vejstøv med kendte karakteristika



Felt-skala forsøg

Test sites bygger i fuld skala på 
parkeringspladsen ved 
Klimatorium i Lemvig

• Tre testfelter af 5x5 m med 
forskelligt bærelag
• Drænstabil®

• Drænstabil® m. 10 % kalk

• Drænstabil® m. 30 % kalk

• Reference site med opsamling af 
vejvand fra impermeable vej

Opsamlingsbrønde

Bunddræn
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