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Spildevandets historie 

Natpotten, lokummet og natmanden 

 
I Danmark havde man indtil i slutningen af 1800-tallet de 

fleste steder ikke noget toilet. I stedet brugte folk et das 

eller lokum, som ofte var et lille skur udenfor, hvor man 

sad på et træsæde med hul i og ja undskyld, sked i en 

tønde, der også blev kaldt en latrine. Nogle steder havde 

man natpotter til at tisse i indenfor, så man slap for at gå 

på dasset om natten.  

 

Potterne blev hver morgen tømt ud i dasset. 

Tønderne/latrinerne blev hurtigt fyldt og skulle tømmes 

cirka hver tiende dag. Dette arbejde blev udført af en 

natmand, der om natten kørte rundt i sin hestevogn og 

tømte den fyldte tønde og erstattede den med en ny. På 

landet gravede man det selv ned. 

 

 

 

 

Side Undervisningsmaterialer 
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Spildevandets historie 

Nye tider med kloakker og toiletpapir 

 
De første boliger, der fik toilet i midten af 1800-

tallet havde ét problem: afføring og folks tis/urin 

løb lige ud i rendestenen, da der ikke var nogle 

kloakker.  

Toilettet blev forbudt de fleste steder, indtil der i 

1890’erne blev lavet en lov om, at boligerne 

måtte have et toilet, hvis der var lagt kloak uden 

for i gaden.  

De sidste lokummer i gården forsvandt først ved 

byfornyelsen i 1950’erne og 60’erne i 

København.  

 

 

 

 

Side Undervisningsmaterailer 
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Hvordan virker toilettet? 

Toilettet består af tre hoveddele: kummen, som du sidder på, 

cisternen og vandlåsen.  

 

Når man trækker ud i toilettet, åbnes en lille ventil, som lader 

alt vandet flyde ud i kummen med et tryk, der er kraftigt nok til 

at skylle urin og afføring ud.  

 

Når vandstanden inde i cisternen er blevet lavere, kan 

vægten fra ventilen lukke vandstrømmen. 

  

Imens starter en vandstrøm udefra, der  fylder cisternen op, 

indtil en flyder i cisternen når et vist punkt og dermed lukker 

af for vandet, og dermed  sikrer, at der kun lige kommer den 

rette mængde vand ind.  

 

Herefter er toilettet klar til en ny udtømning. 

 

 Side Undervisningsmaterailer 
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Kloakker og toiletpapir 

Facts om kloakker og toiletpapir 

 

I Danmark bruger vi hver især i gennemsnit 13 

kg toiletpapir om året 

Der bliver hvert år brug 281 millioner ruller 

toiletpapir i Danmark 

Kloaknettet i Danmark under jorden er på 

64.000 km - det samlede danske vejnet over 

jorden består af 74.000 km vej.  

Kloaknettet i Gribskov Kommune er på 685 km. 

Side Undervisningsmaterailer 
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Spildevand 

Du producerer spildevand, hver gang du 

bruger vand 

 
Hver gang du bruger vand, kommer der spildevand 

ud af det. Også det vand, som du bare lader løbe 

ned i vasken uden at bruge det til noget. Vandet 

løber ud i kloakken og blander sig med det øvrige 

spildevand og bliver dermed forurenet. 

 

Vandet er med til at føre afføring, urin og de øvrige 

ting, vi hælder i toilet og afløb frem til 

renseanlægget.  

 

Side Undvisningsmaterailer 
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Spildevand 

Spildevand fra dit hjem indeholder bl.a.: 
• Afføring 

• Urin 

• Sæbe 

• Madrester 

• Opvaskemiddel 

• Hår og hudrester 

• Vaskemiddel 

• Tøjrester 

Side Undvisningsmaterailer 

 



8 

Spildevand 

Hvad må du skylle ud i afløb og toilet? 

 
Ja, det må du gerne 

• Afføring 

• Urin 

• Bræk 

• Toiletpapir 

 

 

 

Side Undervisningsmaterailer 

 

 

Nej nej nej, det må du ikke 

• Vatpinde 

• Bleer 

• Hygienebind 

• Fedt fx fra andesteg 

• Kondomer 

• Opløsningsmidler 

• Medicinrester 

• Maling 

• Tøj 
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Grundvand 

Rent vand er en livsvigtig resurse 
 

I Danmark er næsten al vandforsyning – nemlig 99 

pct. – baseret på grundvandet, som er en del af et 

vandkredsløb, der flyder i den vandmættede 

undergrund. 

Vi tager vi ofte det rene vand for givet, men 

grundvand er en naturens knappe ressourcer. 

Gribvand får mange henvendelser om drikkevandet, 

men faktisk er det en opgave for vandværkerne og 

ikke for Gribvand Spildevand, men vi sørger for, at 

borgeren får kontakt til det lokale vandværk. 

Viden om det rene vand og vandets kredsløb kan 

ses på Vandetsvej.dk 

 

 
 

 

 

 

Side Undervisningsmaterailer 
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Spildevand 

Når du bruger vand, bliver det til spildevand 

 

Det vand, du skyller ud i afløbet indeholder 

forskellige organiske stoffer for eksempel sovs, 

mælk, sæbe eller vand fra kartoflerne. 

Næsten halvdelen af det organiske affald fra vores 

hjem, stammer fra afføring i toilettet.  

Dit tis indeholder næringssalte, som skyller ud i 

kloakken, når du trækker ud. 

Rent vand bliver også til spildevand, når det løber 

ned i afløbet og videre til kloakken.  

Alt spildevand skal renses på renseanlægget, før det 

igen ledes ud i naturen. 

 

 
 

 

 

 

Side Undervisningsmaterailer 
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Rensning af spildevand 

Spildevandet kan inddeles i tre typer: 

 
Hus- og industrispildevand 

Regnvand (overfladevand) 

Drænvand 

 

I Gribskov Kommune transporteres 

spildevandet til renseanlæggene gennem 

kloaknettet, som består af cirka 685 km 

kloakledning under jorden og over 200 

pumpestationer. 

 

 
 

 

 

 

Side Undervisningsmaterailer 
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Sådan renses spildevandet 

Det gælder om at fjerne de fleste forurenende stoffer fra spildevandet, 

før det ledes ud igen i naturen. I Gribskov Kommune sker det på et af 

vores tre rensningsanlæg. Spildevandet skal renses på flere forskellige 

måder: 

 
Mekanisk rensning 

 

Biologisk rensning 

 

Kemisk rensning 

 

Efterklaringstanke – sidste skridt i renseprocessen 

Side Undervisningsmaterailer 
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Sådan renses spildevandet 

Mekanisk rensning 
 

På renseanlægget starter processen med en 

grov-rensning. Vandet løber gennem en rist, 

som fjerner papir, plastik og andre faste dele.  

 

En del af det organiske stof går til bunds i 

bassiner og kaldes slam. Derefter løber vandet 

til sandfangsbassiner, hvor sand og andet, der 

er sluppet igennem risten, synker til bunds.  

 

Sand og slam skrabes fra på bunden af tanken, 

og fedt skrabes af på overfladen. 

Side Undervisningsmaterailer 
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Sådan renses spildevandet 

Biologisk rensning 

 

I den biologiske rensning bruges bakterier til 

at rense vandet for kvælstof og fosfor, som 

mest stammer fra toilet og køkken.  

 

Rensningen sker i procestanke. Her æder 

bakterierne det organiske stof og laver det til 

kuldioxid og vand. Begge dele er noget, der 

er i naturen i forvejen.  

Side Undervisningsmaterailer 
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Sådan renses spildevandet 

Kemisk rensning 

 

Det er nødvendigt at fjerne fosfor fra 

spildevandet. Det sker igennem en kemisk 

rensning.  

 

På renseanlægget tilsættes flere forskellige 

kemikalier, som går i forbindelse med fosfor 

og får det til at blive til små partikler. De 

synker til bunds og kan fjernes.  

Side Undervisningsmaterailer 
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Sådan renses spildevandet 

Efterklaringstanke – sidste skridt 

i renseprocessen 

 

Som det sidste led i renseprocessen sendes 

vandet i efterklaringstanke, hvor partikler og 

slam til synker til bunds og fjernes eller 

renses i sandfilter. Vandet er nu rent og klart 

til at blive sendt ud i naturen. Inden det sker, 

iltes vandet på en iltningstrappe eller ved, at 

der blæses ilt i vandet. Der bliver også taget 

prøver for at sikre, at vandet er helt renset. 

Side Undervisningsmaterailer 
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Sådan renses spildevandet 

Sådan fungerer Helsinge Renseanlæg  

Side Undervisningsmaterailer 

 

Helsinge Renseanlæg fungerer som et almindeligt biologisk renseanlæg. 

Slam afvandes ved mineralisering og udspredes på landbrugsjord.  
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Sådan renses spildevandet 

Sådan fungerer Helsinge Renseanlæg  

Side Undervisningsmaterailer 

 

Fra spildevand til vandløbsvand Fra spildevandsslam til 

landbrugsanvendelse  
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Hvor lang tid tager det? 

Det tager cirka 3,5 døgn for 

spildevandet at passere gennem 

renseanlægget, før det kan løbe 

ud i havet eller åer.  

I virkeligheden efterligner 

renseanlægget blot naturens 

egne rensningsprocesser – på 

anlægget går det bare væsentligt 

hurtigere! 

Side Undervisningsmaterailer 
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Andre typer spildevandsrensning 

Hvad er en bundfældningstank? 
 

En bundfældningstank er som regel gravet ned 

på grunden ude foran huset. Nogle kalder den 

også en septiktank eller en hustank.  

 

Bundfældningstanken bruges til at rense 

spildevand på ejendommen, inden det ledes i 

naturen. Den kan kun fungere, hvis den tømmes 

regelmæssigt. Sker det ikke, er der risiko for, at 

tanken oversvømmes og skader miljøet.  

 

Tanken skal tømmes cirka en gang om året. 

Side Undervisningsmaterailer 
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Slambert-ekspressen  
Helsinge Renseanlæg producerer og 

modtager slam. En stor del af slammet 

kommer kørende i slamekspressen, der 

kaldes ”Slamberten”.  

 

Gribskov Kommune er den største 

sommerhuskommune i landet. Halvdelen af 

de 26.000 ejendomme er sommerhuse.  

 

Gribvand Spildevands ”Slambertekspres”  er 

på overarbejde i sommerferien, hvor der 

køres flere gange dagligt. 

Side Undervisningsmaterailer 
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Døgnovervågning 

Spildevandsrensningen følges nøje døgnet 

rundt af Gribvand Spildevand. 

 

På hvert renseanlæg opsamler to centrale 

computere hele tiden data, registrer og 

melder om eventuelle fejl.  

 

Helsinge renseanlæg er bygget som to 

renseanlæg, så der altid i tilfælde af 

forurening er et anlæg, der kan køre. 

Spildevandets ph-værdi måles hele tiden på 

anlægget. 

Side Undervisningsmaterailer 

 

Vatpinde 
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Klimaforandringer og regnvand 

Gribvand sørger for klimasikring 

 
Der falder samlet set ikke mere regn end før i tiden, 

men måden regnen falder på har ændret sig i løbet 

af de seneste år. De kraftige regnskyl betyder, at 

kloakkerne skal håndtere langt større mængder 

regnvand end hidtil. 

 

Kloakkerne bliver overbelastet langt hyppigere end 

før i tiden. Overbelastning af kloakkerne kan give 

regnvand og spildevand i kældre eller 

oversvømmelser af veje og grunde.  

 

 
Side Undervisningsmaterailer 
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Klimaforandringer og regnvand 

Gribvand Spildevand laver klimasikre 

løsninger i form af: 

 
• større rør 

• regnvandsbassiner 

• åbne rendesystemer til regnvand 

• sikring så overfladevand ikke giver 

oversvømmelser eller løber ind i bygninger 

 
 

Side Undervisningsmaterailer 
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Vandmotorvejen 

Tunnel til klimasikring af Helsinge by 

 
Tunellen kaldes også Helsinges vandmotorvej. 

Den er 1.100 meter lang og ligger 18 meter under 

jorden. Tunellen måler 2,5 meter i diameter, som 

svarer til, at en Moris Mascot kan køre igennem. 

I november 2012 gik 2.000 mennesker en tur 

under jorden i tunnellen, inden den nye 

vandmotorvej for tid og evighed blev lukket igen 

og nu bruges til at klimasikre byen. 

Gå en tur i tunellen under Helsinge: 

http://www.gribvand.dk/Gaa-med-i-tunnelen 

 

Side Undervisningsmaterailer 
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Gribvand Spildevand i tal 

Side Undervisningsmaterailer 
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Verdenskendt for siv og slam 

Helsinge Renseanlæg producerer årligt 600 tons 

slamtørstof og har et af de bedste 

slammineraliseringsanlæg i hele verden. 

Anlægget blev sat i drift i 1996 og har i dag 14 

bassiner og et drivhus til opbevaring af det 

færdigbehandlede slam. Selve sivanlægget er 

større end 10.000 kvm. 

Et slammineraliseringsanlæg består af en række 

jordbassiner med et filterlag, som er plantet til 

med tagrør (siv). Hertil ledes slam fra 

renseanlægget og løbende over en årrække 

mineraliseres de organiske stoffer i slammet. Efter 

6 - 8 år tømmes bassinet for slam som genanven-

des af landmænd, der har brug for gødning. 

Side Undervisningsmaterailer 
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Fremtiden 

I fremtiden vil der være fokus på, hvordan der 

udvikles nye metoder til rensning af 

spildevandet.  

 

Det er dyrt for forbrugerne at komme af med 

spildevandet, så derfor arbejdes der på, 

hvordan for eksempel regn- og overfladevand 

kan løbe ud på marker og i åer fremfor at skulle 

en tur omkring renseanlægget, så det ikke er 

med til at belaste budgetterne på 

renseanlægget. 

Side Undervisningsmaterailer 

 

slam 
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Besøg renseanlægget 

Helsinge Renseanlæg er det største 

renseanlæg  i Gribskov Kommune. Her kan 

du få en rundvisning og selv se og få 

gennemgået de forskellige processer, når 

spildevandet skal renses. 

 

På anlægget kan du også se Helsinges 

største ”boblebad”. Vi skal hilse og sige, at 

det ikke lugter lige så godt, som hvis du går i 

svømmehallen! 

 

Læs mere på www.gribvand.dk 

Side Undervisningsmaterailer 
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Vidste du at: 

7 ud af 10 japanere har allerede fået installeret 

såkaldte washlets, som er toiletter med vask og 

lufttørring i stedet for toiletpapir. Så måske er de 

mange km toiletruller snart fortid! 

 

I USA har en professor opfundet et toilet, der 

kører på solceller og ikke bruger vand men i 

stedet producerer brint. Vandet i toilettet 

genbruges, så intet går til spilde. Afføringen 

nedbrydes ved hjælp af en kemisk reaktor til 

gødning og brint.  

Side Undervisningsmaterialer 

 


