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Ved nedsivning kan chlorid ende i    
drikkevandet



Grænseværdier for klorid i drikkevand

Drikkevandskriteriet i Danmark er for Cl- 250 mg/l

Grundvandet vil derfor som udgangspunkt være uegnet som 
drikkevand og der er risiko for at boringen skal lukkes.

Ved omkring 300 mg Cl-/l vil vandet begynde at smage salt og 
personer med forhøjet blodtryk kan blive påvirket.

NB! Sveriges Levnedsmiddelstyrelse har sat en nedre       
grænseværdi ved 100 mg/l for både Na+ og Cl-, 
da vandet her begynder at bliver korrosivt. 



Miljøbeskyttelsesloven Kapitel 3
Beskyttelse af jord og grundvand

§ 19. Stoffer, produkter og materialer, der kan 
forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke 
uden tilladelse 

1) nedgraves i jorden,
2) udledes eller oplægges på jorden eller 
3) afledes til undergrunden.

Med andre ord: 
Det kræver en ifølge vores vurdering tilladelse hvis 

man vil nedsive, hvor i der skal stilles krav/vilkår for 
at undgå forurening



Gladsaxe Kommune

Grundvandet i vores vandindvindinger 
indeholder i dag ca. 50 mg chlorid pr. liter.

Kvaliteten af grundvandet må ikke blive 
forringet, dvs. bidraget til grundvandsmagasinet 
må ikke være mere end 50 mg chlorid pr. liter



Konc. af chlorid i SAND2 og primær magasin



Vi har 38 målinger fra rådgivere mm



Kilder til chlorid i grundvand

Kontrollere kilder:
Nedsivning af regnvand fra befæstede arealer, hvor der saltes
- eksempelvis fra p-pladser og mindre veje

Ukontrollerede kilder:
Opsprøjt fra større veje – særligt vejdirektoratets veje
I Gladsaxe justeres udsprednings radius, så der ikke kommer 
så meget opsprøjt uden for vejareal

Hvor meget kommer fra private?

”Bundløse” vejbrønde!! Fungerer som faskiner!!



Eksempel på vilkår – stort klimaprojekt

Det er vores vurdering, at det er rimeligt at antage, at der vil ske nedsivning 
fra både veje og tagflader og den resulterende koncentration vil blive 
mindre end 61 mg/l. Det kan vi acceptere, da der her er tale om et 
afgrænset forsøgsområde, men vi vil ikke kunne acceptere en stigning i 
chloridkoncentrationen generelt i kommunen. 



Eksempel på vilkår – stort klimaprojekt

at der benyttes calciummagnesiumacetat (CMA) som 
glatførebekæmpelse på de befæstede arealer, hvor vandet hele 
året ledes til nedsivning. Hvis der ønskes anvendt andet end 
CMA må dette først ske efter godkendelse af Gladsaxe 
Kommune,

at vejvand fra Solnavej og Hagavej, ledes til kloak i 
vinterperioden, hvor der saltes. Vinterperioden starter som 
udgangspunkt fra 1. november og slutter 1. april,



Eksempel på vilkår – stort klimaprojekt

at der benyttes calciummagnesiumacetat (CMA) som 
glatførebekæmpelse på de befæstede arealer, hvor vandet hele 
året ledes til nedsivning. Hvis der ønskes anvendt andet end 
CMA må dette først ske efter godkendelse af Gladsaxe 
Kommune,

at vejvand fra Solnavej og Hagavej, ledes til kloak i 
vinterperioden, hvor der saltes. Vinterperioden starter som 
udgangspunkt fra 1. november og slutter 1. april,



Eksempel på løsning:
Vand med vejsalt til kloak om vinteren (spjæld)

Spjældløsning 



Alternative tømidler – pris mm



Alternative tømidler – pris mm



Alternative tømidler i boligforening



Alternative tømidler hos private
125 private får tilbudt EcoGrib Plus
- Vulkansk produkt coated med CMA

125 private får tilbudt LECA SAFE
- Knuste lecanødder



Alternative tømidler på udvalgte veje
Vinteren 2018/2019

Kaliumformiat på udvalgte stærkt 
trafikkerede vejstrækninger, hvor der 
enten er alm. kloakkeret, 
seperatkloakkeret eller hvor regnvand 
ledes til LAR anlæg 

Det overvejes at nøjes med at feje på 
nogle udvalgte mindre veje



Projektområde Gladsaxe Stadion
Ingen nedsivning

Samlet areal ca. 340.000 m2
Parkering:    ca. 35.000 m2 ~  1/10 del som saltes
Kommunal vej ca. 5.000 m2
Cykelsti: ca. 3.000 m2

Overfladevand via 
grøfter med bentonit-
bund til Vandledning-
sti



”Saltrender”



Eksempel på løsning:
fast bund (bentonit) i grøfter

Bentonit – ”saltrende” på Gladsaxe Stadion 



Projektområde Marielyst:
• Samlet areal ca. 170.000 m2
• Befæstet areal ca. 50.500 m2 ~  1/3 del
• Kommunal vej ca. 21.000 m2 (saltes om vinteren)
• 568 boligenheder

• Offentlig vej saltes, men 
i kloak om vinteren
(1. nov.- 1.april)

• Interne veje og stier CMA



Kilde: www.bolius.dk



Nedsivning udfordringer
Kontrol af vilkår

Er det CMA?



CalciumMagnesiumAcetat (CMA)

http://www.peterschemical.com/cma-the-
real-story-behind-deicers-blends-with-cma/



Udfordringer ved overtrædelse af vilkår
store økonomiske omkostninger ved at kobles tilbage på kloak



Københavns Kommune
Øster Alle

kaliumformiat

Forsøg fordi mistrivsel af træer
Kaliumformiat koster ca. 15 gange mere end 

vejsalt

Men man sparer saltværn!

Kilde: artikel i GrøntMiljø 10/2013



Københavns Kommune
Øster Alle

kaliumformiat

Kaliumformiat:
Udbringning           ca. 140.000 kr + 
Ekstra snerydning  ca.   35.000 kr

175.000 kr

Vejsalt                     ca.    8.000 kr
Saltværn                 ca. 120.000 kr

128.000 kr



Københavns Kommune
Øster Alle

kaliumformiat

Merudgift
Kaliumformiat:        ca. 175.000 kr
Vejsalt:                   ca. 128.000 kr

47.000 kr

MEN

Det svarer til merudgift ved genplantning af 
et træ (der er ca. 140 lindetræer på Øster Allé) 



Furesø Kommune
3 km forsøgsstrækning

CMA 

Forsøg pga. mistrivsel af træer
CMA koster ca. 8 gange mere end vejsalt

Men sparer saltværn!

Kilde: artikel i GrøntMiljø 10/2013



Furesø Kommune
3 km forsøgsstrækning

CMA 

CMA:
Merpris           ca.     91.000 kr.
Saltværn         ca.     35.000 kr

56.000 kr

Men man sparer ekstra vanding og udskiftning 
af døde træer



Interessant artikel fra www.bolius.dk – indeholder mange 
interessante oplysninger

http://www.bolius.dk/alt-om/grunden/artikel/grus-salt-og-andre-toemidler-mod-sne-o...
27-10-2011



Økonomi hvis boligselskab skal ændre 
glatførebekæmpelse

Kilde: Christine Krag Strømberg, Orbicon



Søer/regnvandsbassiner påvirket af bl.a. vejvand

Fosfor fra hundeefterladenskaber og fugleklatter, samt vejsalt er de 
store syndere. Men CMA, kaliumformiat og urea er heller ikke lykken,



Klarvandet sø

er det muligt at et regnvandsbassin kan se sådan ud?



Permeable belægninger
OBS! Nedsivning med især vejsalt (chlorid) 

Fordele:    Kan bl.a. magasinerer store mængder regnvand
Kan bl.a. bruges ifbm. skybrud            

Ulemper: Mangler risikovurdering ved nedsivning/udledning af vejvand
- afhænger af trafikbelastning
Vejsalt – bør bruge alternativ glatførebekæmpelse (CMA, KF,..)
Kort levetid pga. tilstopning?

Måske: Mindre forbrug af glatførebekæmpelse pga. ”jordvarme”?            

Agerlundsvej, 
Odense
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PS! Det lugter –
siges det
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Banedanmark anvender Leca
Økonomi



Banedanmark anvender Leca



Invasive arter
Nilfeber myg

Opdaget i Greve sidste år

Nil feber myg (og andre myg) kan bekæmpes ved at hælde vejsalt 
ud i søen!!
Rene Bødker, Epidemiolog DTU

http://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/ekspert-i-nilfeber-myg-taenk-jer-om-ved-vandprojekter



Opsummering:

Vejvand med vejsalt kan forurene grundvandet 
og må derfor ikke som udgangspunkt nedsives

(dvs. spjæld og fast bund (eks. bentonit)
eller
Vi skal bruge alternativ glatførebekæmpelse 

(CMA, KF e.lign.)

Men vær opmærksom på udledning til søer
(vejsalt kan bruges til at bekæmpe myggeplager!)



Pointer:
til overvejelse

• Kan man bruge leca sten?
• Grus blandet op med lidt vejsalt
• Hvad med vejsalt og sukker? (artikel i Ingeniøren)
• Kan vi få ”klarvandede” regnvandsbassiner?
• Skal der bruges mindre glatførebekæmpelse på 

permeable belægninger?
• Kan man bruge overskudsvarme til omvendt 

jordvarmeanlæg – så vi holder stier og evt. veje fri for 
frost?



Pointer:
• Regnvand med chlorid må som udgangspunkt ikke 

nedsives
• Chlorid tilbageholdes/renses IKKE i jorden

– mange tror det  

• Vær opmærksom på risici ved alternativerne
– Ved udledning til recipient (CMA, Kfo, Urea)
– Ved nedsivning (Urea)

• Håndhævelse er vigtig – gør opmærksom på 
konsekvenser ved overtrædelse af vilkår

• Vi skal sikre rent drikkevand – også i fremtiden
• Skal vi ikke også have ”klarvandede” 

regnvandsbassiner?



Stor tak til

Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon A/S
Christine Krag Strømberg, Orbicon A/S
Jasmina Gabel, Gladsaxe Kommune
Jon Sandreid, Banedanmark
Christina B. Madsen, Furesø Kommune
Lars Riggelsen, Varmemester GAA
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Pris pr. 
ton

Dosering
pr. m2

Pris pr. 
1000 m2

CMA 
merpris

NaCl 455 kr. 15 g 6,8 kr. 47 kr.
eller 
7,9 x
dyrere

CMA 2700 kr. 20 g 54 kr.

Ice & Dust Away (25 % CMA)

1. år brugte vi gennemsnitlig 10-15 g CMA = 5,5 gange 
dyrere
2. år 20 g CMA = 7,9 x dyrere

Kilde: C. Madsen 2003

Erfaringer fra Furesø Kommune 1



Erfaringer fra Furesø Kommune 2
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Fratrækkes årligt forbrug til saltværn på 35.000 kr.
er forskellen: 55.640 kr.
Ekstra vanding forår – pris?
Ødelagt vækstmedie – pris?
Udskiftning af træer - pris?
Miljø, biler, bygværker etc. – pris?

Kilde: C. Madsen 2003


