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DPF – Dobbeltporøs Filtrering

Fjernelse af partikler, tungmetaller, fosfor og 
PAH’er fra overfladevand

PHMR / PR –
Phosphorous (& heavy metal) Remover

Fjernelse af fosfor & (tungmetaller)
fra overfladevand eller industrispildevand

HMR – Heavy Metal Remover

Fjernelse af tungmetaller
fra tagvand og industrispildevand

Produktprogram
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Dobbeltporøs filtrering (DPF) til rensning af tag- og overfladevand

Hvad er det?

➢ Renseanlæg under jorden 
til at rense tag- og 
overfladevand

➢ Udviklet af Københavns Universitet 
med stor dokumentationspakke for 
rensekvalitet

➢ Gravitationsanlæg bestående af
2 dele: sedimentation og sorption

➢ Alternativ løsning til eks. 
vådbassiner 

Ingen strøm Ingen lugtgenerIngen kemi



Dobbeltporøs filtrering (DPF) til rensning af tag- og overfladevand

Hvordan virker det?

DPF (1. del) – sedimentationstank 
med DPF plader 

Sorptionstank (2.del)
(HMR eller PR-tank)
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Reducerer 
indholdet af 

partikler

Reducerer 
indholdet af 

opløste 
forureninger

Naturlige 
mineraler

Spulerør til at vedligeholde

Vandstrøm

2 - 4mm strømning
mellem pladerne
(partikler skal ikke sedimentere
særlig langt for at komme 
ud af strømningen)

Beskidt vand 
ind 

Rent vand ud 



DPF – Dobbeltporøs filtrering 

Fleksible anlægsmuligheder
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Sorbenttanke
Efterpolering til fjernelse af 

opløste forureninger
(hvis nødvendigt – kan 

efterinstalleres)

DPF-tanke (partikelfjernelse) Sorbent-tanke (opløste forureninger)

Eks 3 l/s

+ 3 l/s

Under etablering 
Køge Nord DSB station 

2 år efter etablering



DPF i rør

- Sedimentation og sorption i ét produkt

- Fås i 2 rørstørrelser for bedre arealtilpasning

- Ved større flow sammensættes flere strenge

- Til tung trafiklast
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Dobbeltporøs Filtrering  – bygget i rør som én tankløsning
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Før spuling Efter spuling

DPF – Dobbeltporøs filtrering til rensning af tag- og overfladevand

Drift og vedligehold

Hvordan skal DPF vedligeholdes?

- Spuling af DPF-plader 1-2 gange årligt af slamsuger
Afhænger af mængden af suspenderet stof i 
indløbsvandet 

- Udskiftning af sorbent hvert 5-20 år. Afhænger af 
forureningsgrad i indløbsvandet (sorbenten suges op fra 
terræn)



Spuling
Ca. 1-2 min / rør 

10/12



11/12

DPF – Dobbeltporøs filtrering til rensning af tag- og overfladevand

Opsummeret fordele

Fordele 

Ingen lugt Ingen strøm Ingen brug 
af kemikalier

Lang levetid 
* Afhænger af indløbskoncentrationer og sammensætning af 

DPF-anlæg

Renseevne

• Modulær opbygning og fleksible 
tilpasningsmuligheder efter behovet 

• Kan installeres under terræn med kørsel 

• Nem at drifte og vedligeholde

• Alternativ til et våd-bassin  

• Mulighed for at eftermontere sorptionsdel til 
efterpolering, hvis nødvendigt 

Afhængig af sorbenttype



Jacob Leksander

Tak for opmærksomheden
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