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1

Indledning

Igennem længere tid har der i offentligheden været stillet spørgsmål ved, om kontrollen af
det danske drikkevand er god nok. Denne kritik har primært handlet om hvorvidt omfanget af den lovpligtige kvalitetskontrol er tilstrækkelig. DANVA og andre har fremhævet at
udover den lovpligtige kvalitetskontrol gennemfører vandselskaberne også ofte en frivillig
driftskontrol.
Forbrugerne stiller stadig større krav til kvaliteten af de produkter, de konsumerer, og
specielt stilles stigende krav til dokumentationen for kvaliteten. De har en forventning om,
at det er sikkert at drikke vand fra hanen. Det er meget vigtigt, at der ikke kan rejses tvivl
om kvaliteten af det vand, der leveres.
I forhold til de fleste udenlandske vandforsyninger adskiller Danmark sig ved at drikkevandet er grundvand og ikke desinficeres. Dette sikrer dansk drikkevand uden afsmag af
klorforbindelser, men stiller krav til en løbende og tæt kontrol af drikkevandets mikrobiologiske kvalitet.
Drikkevandets kvalitet vurderes i forhold til


mikrobiologisk kvalitet (f.eks. coliforme bakterier og kimtal)



hovedbestanddele (f.eks. jern, mangan)



organiske mikroforureninger (f.eks. pesticider)



uorganiske sporstoffer (f.eks. arsen, nikkel)

Den mikrobiologiske kvalitet adskiller sig på tre områder markant fra de andre grupper:


Ved afvigelser fra den krævede kvalitet kan drikkevandet være akut sundhedsskadeligt selv ved indtagelse af mindre mængder



Der kan ske ændring i mikrobiologisk kvalitet over meget kort tid (inden for minutter eller timer)



Risiko for mikrobiologisk forurening er langt højere end risiko for uønskede afvigelser i uorganisk vandkvalitet eller forekomst af organisk mikroforurening

Det er DANVAs vurdering, at den lovpligtige kontrol ikke er tilstrækkelig til at dokumentere den mikrobiologiske drikkevandskvalitet, fordi der er få kontrolprøver over tid. Baggrunden for udarbejdelse af denne vejledning er derfor primært et ønske om at sætte
større fokus på mikrobiologisk vandkvalitetskontrol.
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2

Formål med vejledningen

Formålet med vejledningen er at give anbefalinger til vandselskaber om god praksis for
kontrol af vandkvalitet.
Vejledningen sætter særligt fokus på den mikrobiologiske kontrol af vandkvaliteten.
Vejledningen skal formidle erfaringer både fra vandselskaber, der ikke har implementeret
Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed (DDS) og fra vandselskaber, der arbejder med kontrol af vandkvalitet som en integreret del af DDS.
Derudover skal vejledningen være en hjælp til vandselskaberne for at sikre professionel
dialog med tilsynsmyndigheder og analyselaboratorier.

2.1

Afgrænsning

Vandselskabernes egenkontrol består både af en lovpligtig kontrol og af driftskontrol. I
denne vejledning fokuseres der på mikrobiologisk kontrol mens fysisk/kemisk vandkvalitetskontrol og øvrig driftskontrol i form af tilsyn og visuelle inspektioner kun berøres kort.
Denne form for driftskontrol vil blive nærmere beskrevet i forbindelse med revision af vejledning i DDS.
Vejledningen fokuserer på de vigtigste erfaringer i forhold til planlægning og gennemførelse af kontrol af vandkvalitet, men beskriver ikke alle detaljer. Vejledningen har fokus på
planlægningen af den ordinære vandkvalitetskontrol og går således ikke i detaljer med
egentlig kildesporing under forureningshændelser. De valgte cases fokuserer på mikrobiologisk kvalitetskontrol for at understøtte vejledningens primære fokus.
Vejledningen giver i bilag 1 et overblik over væsentlig lovgivning, vejledninger, normer og
standarder, hvor øvrige oplysninger kan søges. Der henvises i vejledningen til den specifikke reference ved [nr.]. Nummeret angiver referencens nummer i bilag 1.

5

Flere steder i vejledningen bruges begreberne risikovurdering eller risikoanalyse. For
nærmere beskrivelse af hvad dette omfatter, henvises til DDS vejledningen [9].
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3

Opsummering af anbefalinger

Indeværende vejledning sætter særligt fokus på den del af vandselskabernes driftskontrol, der handler om mikrobiologisk kontrol af vandkvalitet og vejledningens anbefalinger
er således også målrettet denne kontrol.
Da der er meget stor strukturel forskel på de danske vandselskaber fastlægges vandselskabernes driftskontrol individuelt for hvert selskab. Men selv om der i de enkelte vandselskaber skal fastlægges analyseprogrammer, der passer til de konkrete forhold, er der
stort udbytte af at trække på hinandens erfaringer.
Antallet af driftskontrol analyser skal fastlægges ud fra en vurdering af, hvor lang tid man
er villig til at acceptere, at der har været en overskridelse af bekendtgørelsens krav om
vandkvalitet, uden at man har opdaget det.

Når vandselskaberne implementerer Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed, (DDS) er
driftskontrollen en integreret del af dette ledelsessystem.
Overordnede anbefalinger


Den lovpligtige kontrol, særligt kontrollen af de mikrobiologiske parametre, kan
ikke stå alene. Der er behov for, at vandselskaberne har en driftskontrol for mikrobiologisk vandkvalitet, også selvom vandselskaberne ikke implementerer DDS



Vandselskaberne bør som udgangspunkt ikke søge om nedsat kontrolhyppighed
af den lovpligtige kontrol, hverken på vandværket eller på ledningsnettet, selvom
tidligere analyseresultater ikke viser overskridelser



Analyseprogrammet skal sikre, at det enkelte vandselskab når sit mål om hvor
lang tid, der højst må gå mellem analyser, der kan dokumentere overholdelse af
vandkvalitetsmål



Vandselskabernes driftskontrol skal fastlægges med udgangspunkt i forsyningsstrukturen og på baggrund af vurdering af risiko efter principperne i DDS



Mikrobiologisk kontrol kan med fordel planlægges som en parallelprøvestrategi,
hvor ingen prøver står alene (prøverne kan udtages fra alle vandtyper fra råvand
til forbrugers taphane)



Der bør vælges en prøvetagningsstrategi, hvor der lægges vægt på prøvesteder,
der repræsenterer vandkvaliteten bredt i forsyningsområdets ledningsnet
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Vandselskabernes vandkvalitetskontrol bør fremadrettet i højere grad baseres på
systematiske risikovurderinger. Det sikrer, at driftskontrolprogrammet kan afdække afvigelser, som det enkelte vandselskab muligvis ikke tidligere har konstateret



Der skal indgås aftaler med analyselaboratorierne, så der sikres hurtig tilbagemelding ved analyseresultater, der afviger fra kvalitetskrav. Aftalen skal ligeledes
sikre, at laboratoriet har en professionel beredskabsplan i forbindelse med drikkevandsforureninger, hvor der kan være behov for hurtig gennemførelse af mange ekstraanalyser



Vandselskaberne skal sikre, at de kan håndtere afvigende resultater



Det er vigtigt, at vandselskaberne aktivt vurderer og anvender analyseresultater
så ny viden omsættes til optimerede handlinger

Specifikke anbefalinger vedr. prøveudtagning


Prøvetagning til driftskontrol bør udføres af akkrediterede prøvetagere eller trænet personale fra vandselskaberne. Som udgangspunkt skal der planlægges ud
fra en velkendt driftssituation og tilstræbes sporbarhed mellem prøvetagningstidspunkter, driftsanalyser og øvrige registreringer. Derved opnås optimale muligheder for tolkning af analyseresultater



Prøvetagningsstederne på ledningsnettet bør placeres, hvor der er hyppigt forbrug også hen over weekender og ferier, og hvor det er muligt at komme ind på
alle tider af døgnet



Det er væsentligt, at der anvendes egnede prøvehaner, hvortil der altid er adgang og det anbefales, at vandselskaberne etablerer egne haner.
Hvis der vælges taphaner hos forbrugere, giver det nødvendigvis ikke et retvisende billede af den vandkvalitet, som vandselskaberne leverer
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4

Gældende lovgivning, vejledninger mv.

Bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg [4] fastlægger kontrolhyppighed og -omfang på basis af den distribuerede eller producerede vandmængde.
Yderligere kan kommunalbestyrelsen (i samarbejde med embedslægeinstitutionen) afgøre spørgsmål om kontrolhyppighed samt eventuelle midlertidige dispensationer i forhold
til drikkevandskravet.
Ejere af vandforsyningsanlæg har underretningspligt til kommunalbestyrelsen angående
vandkvalitet. Når kontrol af vand, der ledes til forbrug (afgang værk og ledningsnet) viser
overskridelser af kvalitetskrav, skal myndigheden orienteres. Dette gælder uanset om
kontrollen er en del af den lovpligtige kontrol eller er gennemført som driftskontrol.
De bekendtgørelser, vejledninger mv. som der er henvist til i indeværende vejledning er
listet og kort beskrevet i bilag 1. Der henvises til den specifikke reference i bilaget med
[nr.].
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5

Overblik over vandtyper og
kontroltyper

Figur 5.1: Overblik over vandtyper og prøvesteder fra boring til forbrugerens taphane. Illustration: VandCenter
Syd.
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5.1

Vandtyper

Grundvand
Vandet i grundvandsressourcen.
Råvand
Vand fra én specifik boring.
Blandet råvand
Vand, som ikke kan henføres til én specifik boring, og som er på vej i råvandsledningen
frem til indgang vandværk.
Procesvand
Vand, der er på vej gennem vandværkets processer, men som endnu ikke er drikkevand.
Drikkevand
Vand, der er klar til at blive pumpet ud til forbrugerne. Vandet skal overholde kvalitetskravene for drikkevand.
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5.2

Kontroltyper

Egenkontrol
Vandselskabernes egenkontrol er summen af den lovpligtige kontrol og driftskontrol.
Driftskontrollen omfatter mange forskellige typer af kontrolforanstaltninger fra visuelt tilsyn, inspektioner til mikrobiologiske og kemiske analyser. Indeværende vejledning fokuserer især på analyser af den mikrobiologiske vandkvalitet.

Figur 5.2.1: Delelementer af egenkontrol
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6

Fastlæggelse af analyseprogram

Analyseprogrammet udgøres af den lovpligtige kontrol med baggrund i Drikkevandsbekendtgørelsen [4] samt driftskontrol. Det er vandselskabets opgave at identificere hvor og
hvor ofte, der er behov for driftskontrol. Art og omfang af driftskontrollen fastlægges på
baggrund af resultatet af en vurdering af risiko og vandselskabets driftserfaringer. Kontrollen skal sikre, at hensigtsmæssig drift af behandlingsanlægget og god vandkvalitet
dokumenteres. Kontrolresultater vil identificere behov for revurdering af styringstiltag og
sikre, at årsag til forringelse af vandkvaliteten hurtigst muligt kan findes og konsekvenserne begrænses mest muligt.
Drikkevandsbekendtgørelsen fastlægger den lovpligtige kontrol
Tilsynsmyndigheden fastlægger det lovpligtige analyseprogram. I praksis foregår det for
større vandselskaber dog ofte således, at vandselskabet fremsender oplæg til analyseprogram til myndigheden til godkendelse.
Vandselskabet fastlægger driftskontrol
Analyseprogrammet skal vise, om kvalitetskrav overskrides eller driftsforhold ændres
uhensigtsmæssigt.
Art og omfang af driftskontrollen fastlægges på baggrund af forsyningsstrukturen, driftserfaringer og af resultatet af DDS risikoanalysen. Driftskontrollen udarbejdes altså mest
hensigtsmæssig på baggrund af en risikovurdering af hele systemet.
Analyseprogrammet skal sikre, at det enkelte vandselskab når sit mål om hvor lang tid,
der højst må gå mellem analyser, der kan dokumentere overholdelse af vandkvalitetsmål.
Der bør fastlægges en prøvetagningsstrategi, der sikrer prøveudtagning i strategisk vigtige knudepunkter/områder i forsyningsstrukturen.
Når vandselskaberne implementerer DDS, er driftskontrollen en integreret del.

Vandselskabets planlægning skal sikre, at der er kendte procedurer for håndtering af afvigelser. Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre angiver hvilke reaktioner, der bør iværksættes ved overskridelser af de mikrobiologiske parametre [8]. Vandselskabets procedurer skal sikre, at medarbejderne ved,
hvornår en afvigelse skal håndteres som en egentlig beredskabssituation. Det ligger uden
for indeværende vejlednings formål at beskrive beredskabssituationer.
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6.1

Lovpligtig kontrol

For vandværker, der producerer eller distribuerer mere end 3.000 m3,er hyppigheden af
kontrolanalyserne anført i Drikkevandsbekendtgørelsen [4]. Kommunalbestyrelsen kan
beslutte, at der skal foretages hyppigere analyser, hvis tidligere undersøgelser, anlæggets sårbarhed overfor forurening eller andre forhold taler for det.
Kommunalbestyrelsen kan ligeledes beslutte, at kontrollen på ledningsnet og kontrol med
uorganiske sporstoffer og organiske mikroforureninger på vandværkerne nedsættes, hvis
tidligere analyser viser ensartede og væsentligt lavere værdier end kvalitetskravene.
DANVA anbefaler ikke, at der søges om nedsat kontrolhyppighed.
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Grundvand/råvand

Vandværker

Ledningsnet

I drikkevandsbekendtgørelsen [4] er antallet af boringskontrol fastsat ud fra
den vandmængde, der bliver distribueret eller produceret på vandværket.

På vandværket udtages
prøver i henhold til regler
om normal kontrol, udvidet
kontrol og kontrol med organiske mikroforureninger.

På ledningsnettet udtages
begrænset kontrol.

Boringskontrol pr. boring
skal som minimum foretages hvert 3. hvert 4. eller
hvert 5. år afhængig af,
hvor meget vand vandværket har distribueret eller
produceret.

Hvis vandværket distribuerer mellem 3.000 til
1.500.000 m3, skal der udtages samme antal udvidet
kontrol som normal kontrol.
Hvis vandværket distribuerer mere end 1.500.000
m3, er fordelingen mellem
normal og udvidet kontrol
således, at hovedvægten
er lagt på normal kontrol.

Derudover udtages prøve
for uorganiske sporstoffer
(hvis denne ikke udtages
på vandværket).
For vandværker, der udpumper op til 350.000 m3
er det kun påkrævet at måle for et reduceret antal
uorganiske sporstoffer.
For vandværker, der udpumper over 350.000 m3,
skal alle uorganiske sporstoffer måles.

For værker over 350.000
m3 følger antal af organiske mikroforureninger
summen af antal normale
og udvidede kontroller.
Analyse af uorganiske
sporstoffer kan foretages
ved afgang vandværk, hvis
vandværket kan dokumentere, at der ikke sker tilførsel af metaller i ledningsnettet. Hyppigheden for
uorganiske sporstoffer følger samme hyppighed som
udvidet kontrol.
Tabel 6.1.1: Lovpligtig kontrol af drikkevandskvalitet i henhold til Drikkevandsbekendtgørelsen, [4]
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6.2

Driftskontrol

Driftskontrollen omfatter både kontrol af, at behandlingsprocessen foregår som forventet
og ekstra kontrol af det færdige drikkevand i forhold til de lovmæssige krav. Driftskontrol
kan udføres af ikke-akkrediteret personale og med ikke-godkendte metoder. Det kræver
dog, at personalet er oplært i korrekt prøveudtagningsteknik og evt. brug af simple analysemetoder til driftskontrol. Ved driftskontrol af vand, som ledes til forbrug (afgang værk og
ledningsnet) skal myndigheden orienteres ved eventuelle overskridelser i forhold til drikkevandskvalitetskravet.
Antallet af driftskontrolanalyser skal fastlægges ud fra en vurdering af hvor lang tid, man
er villig til at acceptere, at der har været en overskridelse af bekendtgørelsens krav om
vandkvalitet, uden at man har opdaget det.
Før implementering af DDS vil vandselskabets driftskontrol ofte være fastlagt på baggrund af konkrete erfaringer. Ofte ses en tydelig sammenhæng mellem vandselskabets
oplevelser af, hvad der tidligere har været problematisk og driftskontrolprogrammet.
Når vandselskabet har implementeret DDS, vil typen og hyppighed af driftskontrollen blive baseret på de strukturerede risikoanalyser, som gennemføres som led i implementeringen af DDS. Driftskontrollen indgår således i eftervisningen af, at DDS planens styring
virker efter hensigten. Driftskontrollen skal eftervise, at styringen er egnet og tilstrækkelig
til, at de fastsatte vandkvalitetsmål i DDS kan opfyldes.
Implementering af DDS betyder dog ikke, at man nu ser bort fra vigtig erfaring. I risikoanalysen vil erfaringerne med konkrete problematiske hændelser naturligvis indgå som
væsentligt input og dermed fortsat påvirke driftskontrolplanerne. Men når driftskontrolprogrammet udarbejdes med afsæt i risikoanalysen, sikres det i højere grad, at driftskontrol
også implementeres i forhold til realistiske afvigelser, som vandselskabet hidtil har været
”så heldige” ikke at opleve.
Driftskontrol kan igangsættes med forskellige formål:


Dokumentation af, at det leverede vand til forbrugeren har en god kvalitet



Dokumentation af, at processen kører som ønsket, (iltning, filtrering og filterskylning)



Kontrol af, om der sker forurening noget sted i systemet



Opnåelse af øget viden om delprocesser med henblik på optimering af vandbehandlingen



Øget kontrol med problemstoffer i råvandet
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Som modtagekontrol af vand fra ”eksternt” vandværk.

Derudover kan tilsvarende kontrol anvendes i særlige situationer, for eksempel


Ved ledningsnet, hvor to eller flere vandværker er ringforbundet, hvor man ønsker at fastlægge fra hvilket værk vandet i ledningsnettet kommer fra. Dette er
særligt relevant i forbindelse med forureningssager og planlægning af beredskab



Ved brud og vendte vandstrømme i ledningsnettet



Ved fastlæggelse af idriftsættelsestidspunkt for en ledning efter renovering på
baggrund af kvalitetskriterier

Der kan være stor forskel på, hvilke driftsanalyser vandselskabet prioriterer. For at synliggøre dette, understøttes de følgende afsnit om fastlæggelse af analyseprogram af case-beskrivelser. Idet vejledningen ønsker at fokusere på behovet for øget mikrobiologisk
kontrol, vil case-beskrivelserne især tage afsæt i mikrobiologisk vandkvalitetskontrol.
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6.2.1

Kontrol af om der sker mikrobiologisk forurening i
systemet

Langt de fleste tilfælde af pludselige forureninger i boringer, på vandværker og i ledningsnet er mikrobiologiske forureninger og konsekvenserne heraf kan være meget alvorlige. Der er i de sidste par år set tilfælde, hvor forbrugerne er blevet syge, eller hvor myndighederne har krævet, at drikkevandet koges inden anvendelse.
Mange vandselskaber har derfor erfaret, at det er nødvendigt at supplere den lovpligtige
kontrol med ekstra mikrobiologiske kontroller.
Det er en udfordring, at kvalitetskravet for coliforme bakterier er den samme som detektionsgrænsen, nemlig 1 coliform bakterie pr. 100 ml. Det medfører, at lave overskridelser
(f.eks. 1 pr. 100 ml) af indholdet af coliforme bakterier ikke altid kan genfindes ved omprøver. At disse lave indhold af coliforme bakterier ikke kan genfindes er ikke et udtryk for
fejl ved prøvetagning eller analysen. Det skyldes, at indholdet er så lavt, at det statistisk
ikke altid kan genfindes ved de normale stikprøver på 100 ml. Derfor kan man ikke forkaste et resultat, fordi det ikke genfindes ved omprøve. Det kan være svært og tage tid at
finde kilden til meget lave niveauer af coliforme bakterier, men det er vigtigt at gøre en
indsats, inden små problemer bliver store.
Det er vigtigt hurtigt at iværksætte tiltag, som kan lokalisere mulige problemer. Det vil
som regel være en kombination af prøvetagning og teknisk gennemgang af systemet.
Hvis man på forhånd har udarbejdet en risikovurdering tages udgangspunkt i denne. En
typisk gennemgang vil være kontrol af råvandsdelen, vandbehandlingsdelen, før og efter
rentvandstanken samt ledningsnettet. Det er vigtigt at få udtaget prøver fra alle dele af
produktionen for at lokalisere problemet. Man skal ikke afvente resultater af f.eks. prøver
af råvandet, inden der udtages prøver i behandlingsdelen og fra rentvandstanken. Flere
samtidige prøver forskellige steder i systemet, giver bedre mulighed for at få belyst situationen. Generelt kan det ikke betale sig at spare på mikrobiologiske analyser i et sådant
tilfælde. Disse analyser er ikke så dyre og en hurtig identifikation af problemet opvejer altid disse ekstra udgifter.
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Case vedr. prøvetagningsplan Aarhus Vand:
Aarhus Vands forsyningsstruktur omfatter :


94 boringer fordelt på 21 kildepladser



10 Vandværker



13 højdebeholdere/pumpestationer



70 brønde på ledningsnet



1500 km forsyningsnet opdelt i 13 forsyningszoner

kildepladser vandværker

brønde på
ledningsnet

beholdere

Figur 6.2.1.1 viser eksempel på forsyningsstrenge i Aarhus Vand
Aarhus Vands vedtagne strategi for vandkvalitetskontrol består af følgende elementer:


Boringer følger boringskontrolvejledningen med 3-årig turnus således, at mindst 1
boring på hver kildeplads prøvetages hvert år



Vandværker prøvetages 1 gang hver måned (mikrobiologi)
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Højdebeholdere prøvetages 1 gang hver måned (begrænset kontrol inklusiv mikrobiologi)



Ledningsnet prøvetages 1 gang hver måned (faste prøvesteder i brønde på ledningsnettet og indgang ejendom hos forbrugere*). (Begrænset kontrol inklusiv
mikrobiologi)



Sygehuse prøvetages 1 gang hver måned (Begrænset kontrol inklusiv mikrobiologi)



Ingen prøve må stå alene men skal altid indgå i et par, der prøvetages samme
dag (makkerprøver repræsenterer det samme vand)

*som indgang ejendom hos forbrugere anvendes nærmeste taphane efter måler – oftest
køkkenhane.
Handlinger:


Der prøvetages udelukkende fra faste prøvesteder



Fra vandværk og højdebeholder udtages prøver til mikrobiologisk analyse på afgang til hver forsyningszone. Hvis der kun er én afgang, udtages dobbeltprøve
fra vandværk/beholder eller samtidig prøve på ledningsnettet, hvor vandet med
sikkerhed kommer fra det pågældende vandværk/beholder



Hvis en beholder (såvel på vandværk som højdebeholder) består af flere mindre
enheder uden forbindelse, prøvetages fra hver enhed (sikrer tidlig kildesporing
ved dårlig vandkvalitet)



Ved prøvetagning på ledningsnettet (brønd på ledningsnet/forbruger) udtages
samtidigt makkerprøve fra en nærtliggende lokalitet, som modtager samme vand



Prøverne udtages ugevis spredt over måneden, så der derved prøvetages i ledningssystemet fra råvand til forbruger, flere gange om måneden



Udgangspunktet for fastsættelse af prøveantal er distribueret vandmængde, som
angivet i drikkevandsbekendtgørelsen. I henhold til bekendtgørelsen skal Aarhus
Vand udtage 208 prøver pr. år. (Lovpligtige = Udvidede og normale kontroller på
vandværker inkl. organisk mikroforurening samt begrænsede kontroller på ledningsnet). Dette antal forøges efter ovenstående strategi til 1164 prøver pr. år
(lovpligtige + supplerende mikrobiologi)
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Fig. 6.2.1.2 Aarhus Vands forsyningsområde med fordeling af planlagte månedlige prøvesteder.

Farverne angiver, hvilke prøverunder lokaliteten prøvetages under:


Alle røde symboler prøvetages samme dag i en uge – alle grønne samme dag i
en anden uge - alle turkis samme dag i en tredje uge. De gule symboler angiver
sygehuse som prøvetages samme dag som makkerprøven i forsyningsnettet

Prøverne er placeret således, at hver forsyningszone er repræsenteret suppleret med
yderområder med lavt vandforbrug.
Der udtages prøver i forsyningsområdet i 3 ud af månedens 4 uger. I den fjerde uge prøvetages på boringer, specialprogrammer og lignende.
Analyseprogram
De i henhold til bekendtgørelsen, [4] fastlagte analyseprogrammer for vandværker - Normal kontrol, Udvidet kontrol samt Kontrol for organiske mikroforureninger fordeles jævnt
over året. Derudover suppleres med mikrobiologiske prøver hver måned.
På ledningsnettet udføres Begrænset kontrol og Kontrol med uorganiske sporstoffer.
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6.2.2

Øget kontrol med andre problemstoffer

Hvis der i et indvindingsopland ved etableringsfasen af en kildeplads foreligger oplysninger omkring problemstoffer, kan det indgå i indvindingstilladelsen, at der skal ske en
overvågning af specifikke stoffer.
Tilsynsmyndigheden har pligt til at informere vandselskabet omkring opdagelse af stoffer,
der skal have fokus, enten fordi de er sundhedsskadelige, kræver ændring i behandlingsanlægget eller bare ikke bør være en del af vores drikkevand.
Myndighedsændringer af kvalitetskrav kan give større fokus på enkeltstoffer og kan medføre, at der skal ske ændringer både i selve vandbehandlingen og i kontrolaktiviteterne.
For eksempel har et ændret kvalitetskrav for arsen bragt større fokus på råvandets indhold af arsen og muligheder for fjernelse af arsen i behandlingen. Samtidig har værker,
som har leveret vand med et indhold af arsen tæt på kvalitetskravet, fået større behov for
hyppigere kontrolanalyser for at kunne dokumentere overholdelse af kvalitetskravet.
Indsatsplanerne, der udarbejdes af kommunerne, kan også indeholde indsatser omkring
overvågning af specifikke parametre, der skal overvåges i moniterings-/pejleboringer. Det
drejer sig især om nitrat og pesticider, som der er lovhjemmel til at udlægge i henholdsvis
”indsatsområder mht. nitrat” og ”indsatsområder mht. pesticider”.
Overudnyttelse af ressourcen kan, ved de kystnære kildepladser, betyde at der skal
igangsættes øget overvågning af saltindholdet. Kloridindholdet er interessant både fordi,
der er et kvalitetskrav til drikkevandet, og fordi kloridindholdet har indflydelse på korrosion
i installationer både på vandværket og hos forbruger.
Indvindes der råvand med indhold af opløste gasser, er det meget vigtigt, at der sker en
effektiv udluftning af gasserne, f.eks. ved indblæsning af luft i vandet. Nogle vandværker
indfører særlig driftskontrol for at dokumentere kvaliteten af udluftningen.
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Eksempler på overvågning af problemstoffer
BAM
I en af vandværkets boringer findes indhold af BAM, som er et nedbrydningsprodukt fra
det pesticid, som hedder dichlobenil. Stoffet er nu forbudt. For at overvåge, at indholdet
af BAM i boringen ikke udvikler sig således, at det vil give problemer med kvaliteten af
drikkevandet fra vandværket, udføres ekstra kontrol for indhold af BAM. F.eks. kan den
forurenede boring undersøges 2 gange pr. år og naboboringerne en gang pr. år. Efter to
år kan kontrolprogrammet evt. revideres på baggrund af BAM-analyserne. Med en sådan
målrettet kontrol af et kendt problemstof kan man følge med i udviklingen og undgå overraskelser som følge af dette.
Klorid
I flere af boringerne på en kildeplads er der forhøjet indhold af klorid. En risikovurdering
har vist, at situationen forværres, hvis indvindingen forøges i en del af grundvandsmagasinet, som har et højt indhold af klorid. På baggrund af kendt kloridindhold i boringerne
ved kendt indvinding, styres situationen ved at regulere indvindingen fra de enkelte boringer. Herved sikres at opblanding af vandet medfører, at kloridindholdet i det samlede
vand fra kildepladsen, bliver acceptabelt. At denne styring virker, kan kontrolleres og dokumenteres ved prøver af kloridindholdet i råvandet og i det blandede råvand evt. ved
on-line måling af ledningsevnen, som et indirekte udtryk for kloridindholdet

6.2.3

Dokumentation af normal proces i behandlingsanlægget

En vigtig del af driftskontrollen er naturligvis kontrol af råvandet. Denne kontrol udføres
for at sikre, at der ikke er væsentlige ændringer i forhold til den forventede kvalitet og
dermed behov for justeringer i driften.
En del vandværker måler iltindholdet on-line ved afgang iltning for at kontrollere, at der er
ilt nok i vandet til de kemiske og mikrobiologiske processer.
Vandværket bør med faste intervaller kontrollere de enkelte filtre for jern, mangan og
ammonium. Dette kan gøres ganske nemt med simple analysekits, som vandværket selv
kan indkøbe. Disse kontroller vil kunne vise, om et eller flere filtre ikke fungerer som
det/de skal.
Nogle vandværker har flere afgange eller er måske delt op i flere produktionslinier. Det
anbefales regelmæssigt at få taget mikrobiologiske prøver fra alle afgange eventuelt
sammen med on-line måling af turbiditet, pH, ledningsevne og ilt.
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6.2.4

Mikrobiologisk kontrol på ledningsnettet

Når driftskontrolprogrammet for ledningsnetprøver skal tilrettelægges, er det vigtigt at vide, hvor vandet kommer fra, hvilket vandværk, hvilken zone, beholder mv.
Programmet skal planlægges således, at der udtages prøver over hele ledningsnettet.
Også dele af ledningsnettet med lavt flow bør medtages for at kunne vurdere betydningen af lang opholdstid. Nogle prøvesteder kan være faste steder, der anvendes i turnus i
de perioder, hvor der vurderes at være risici for forringet drikkevandskvalitet. F.eks.
driftskontrol af vand i områder med lang opholdstid i sommerperioden, hvor temperaturen
er høj for at få dokumenteret om kvaliteten er i orden.
Kontrolprogrammet bør tilrettelægges således, at det fremstår som en gennemtænkt
grundbase for en kildesporing i forbindelse med eventuelle forureningstilfælde. For at dette kan lade sig gøre, skal vandselskabet vide, hvor vandet kommer fra. Dette kan betyde
at vandselskabet, der forsyner større byer med vand fra flere vandværker, inden for kort
tid skal udtage mange prøver. Typisk startes prøveudtagning på vandværket derefter ved
beholdere, vandtårne mv. for at slutte med prøveudtagning på distributionsnettet evt. hos
forbrugerne. Nogle vandselskaber kan starte ved brønde på ledningsnettet i stedet for
ved vandværkerne, såfremt de har sektioneret ledningsnettet.
Både ved traditionelle analysemetoder og ved anvendelse af hurtigmetoder som supplement til de traditionelle analyser, kan det anbefales at få udarbejdet en serie af resultater
som viser normalt niveau (baseline) på de enkelte prøvesteder. Herved bliver et eventuelt
skred i kvaliteten synligt.
For de vandselskaber, der har flere vandværker i spil på samme ledningsnet, kan kontrolanalyser af vandkvaliteten bidrage med information om hvilket vandværk vandet i den
specifikke ledning kommer fra. Men ofte kan det være vanskeligt at skelne vandtyperne
fra hinanden. Hvis kildepladserne indvinder samme vandtype, kan det være svært at adskille vandtyperne. Blandt andet derfor implementerer mange vandselskaber i dag ledningsnetmodeller for at skabe overblik over vandets vej rundt i nettet.
Der er gode erfaringer med parallelt at udtage prøver ved 2 lokaliteter, som forsynes med
det samme vand. Herved findes en makker til prøven, således at en egentlig forurening
nemmere kan identificeres. Det skal dog påpeges, at små overskridelser i den mikrobiologiske kvalitet kan være vanskelige at genfinde, men dette er ikke ensbetydende med, at
der ikke er et problem.
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Case: Prøvetagningsstrategi på ledningsnettet, VandCenter Syd
Bekendtgørelsen foreskriver, at der skal føres regelmæssig kontrol med vandkvaliteten i
vandforsyningsanlæggets ledningsnet, og at der som minimum skal tages et vist antal
vandprøver, afhængigt af den udpumpede vandmængde.
Ved valg af prøvetagningssteder på ledningsnettet, skal der tages højde for følgende:


Vandet fra et prøvetagningssted skal være et udtryk for vandets kvalitet i ledningsnettet (undgå derfor ejendomme med store, lange stikledninger)



Prøvetagningsstederne skal fordeles jævnt i alle trykzoner over hele forsyningsområdet, se figur 1



Alle trykzoner skal være repræsenteret

Det enkelte prøvetagningssted vælges ud fra følgende kriterier:


Det skal være en vandforbrugende ejendom (ugens 7 dage)



Der skal være adgang til prøvetagningsstedet hele året, inkl. ferieperioder



Det skal være muligt at etablere egnet prøvetagningssted i ejendommen

Hvis det er muligt, så vælges:


Følsomme forbrugere (sygehuse, plejehjem, og lignende)



Andre kunder, som for eksempel fødevareindustrier, der har egne standarder til
kvalitetskrav

Eksempel på prøvetagningsstrategi:
I VandCenter Syd har vi følgende prøvetagningsstrategi, hvor vi bl.a. skal sikre:


At vandprøverne fordeles jævnt over de enkelte uger i løbet af året



At en vandprøve ikke må stå alene (altid parallelprøve fra nærmeste vandværk),
se figur 2
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Figur 1 viser VandCenter Syds prøvetagningssteder, fordelt over året i hele forsyningsområdet
I en stor forsyning som VandCenter Syd benyttes en ledningsnetmodel som hjælp til at
sikre, at vi har kendskab til, hvordan vandforsyningens fordeling fra de enkelte vandværker sker. Ledningsnetmodellen beskriver vandets vej fra de enkelte vandværker via forsyningsnettet og ud til den enkelte forbruger. Den bruges dels til at udpege egnede prøvesteder på nettet dels til at fastlægge sammenhængen mellem de enkelte prøvetagningssteder og vandværker.
Figur 2 er et eksempel på et af VandCenter Syds prøvetagningssteder, Albani bryggeriet.
Her viser ledningsnetmodellen, at 94 % af det vand, som udtages fra prøvetagningsstedet på Albani bryggeriet, er fra Hovedværket. De resterende 6 % er fra hhv. Lindvedværket og Borrebyværket.

26

Ledningsnetmodellen viser endvidere, at vandets gennemsnitsalder (afgang Hovedværket - ankomst prøvetagningssted) er 8 timer og 14 minutter.

Figur 2 – viser et beregningseksempel fra VandCenter Syds ledningsnetmodel
Data fra SRO-anlægget, som indgår i ledningsnetmodelberegningen:


De røde trekanter og grønne prikker er flowmålinger



Den blå firkant er trykmålingen på Hovedværket
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Case: TRE-FOR Vands forsyningsstruktur og mikrobiologisk kontrolprogram i Kolding by
Kolding by er en del af TRE-FOR Vand A/S forsyningsområde, som dækker store dele af
forsyningen i byerne Vejle, Fredericia, Middelfart og Kolding. Kolding by drives som en
selvstændig enhed med 3 vandværker, da den endnu ikke er koblet sammen med det
transmissionsnet som kobler Vejle, Fredericia og Middelfart sammen.
Forsyningsstrukturen for Kolding by omfatter:


22 indvindingsboringer fordelt på 4 kildefelter



3 vandværker



1 vandtårn (800 m3)



1 højdebeholder (6000 m3)



5 pumpestationer



281 km forsyningsledninger fordelt i 4 zoner



Udpumpet vandmængde i 2010 var 2,6 mio. m3

Antal kontroller i Kolding by pr år:
Trudsbro Vandværk

(Udpumpet mængde: 1,7 mio. m3 i 2010)



1 udvidet kontrol (lovpligtig)



2 normal kontrol (lovpligtig)



24 udvidet mikrobiologi



Boringskontroller(lovpligtig)samt mikrobiologi

Søndre Vandværk (Udpumpet mængde: 0,1 mio. m3 i 2010 – under renovering)


1 udvidet kontrol (lovpligtig)



1 normal kontrol (lovpligtig)



24 udvidet mikrobiologi
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2 boringskontroller (lovpligtig)samt mikrobiologi

Østre Vandværk

(Udpumpet mængde: 0,8 mio m3 i 2010)



1 udvidet kontrol (lovpligtig)



1 normal kontrol (lovpligtig)



24 udvidet mikrobiologi



2 boringskontroller (lovpligtig) samt mikrobiologi

(Vandtårne/beholdere)


6 begrænset kontrol



12 udvidet mikrobiologi

Forbrugers taphane): 72 begrænsede kontroller (25 lovpligtige)
Sporstofanalyser på forbrugers taphane: 3 sporstofanalyser (lovpligtig)
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Figur 1 TRE-FOR, Vands forsyningsnet i Kolding by

TRE-FOR, Vands hovedstrategi for vandkvalitetskontrol er opbygget således, at der altid
er en prøve at ”falde tilbage på”. Al prøvetagning foregår i den rækkefølge som flowdiagrammet illustrerer.
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Figur 2 Flowdiagram for prøvetagning



Boringskontroller udtages hvert 3. år og fordeles således, at der udtages mindst 1
boringskontrol hvert år i alle kildefelter.



Vandværker analyseres for mikrobiologi hver 14. dag



Vandtårne og beholdere analyseres for mikrobiologi 1 gang hver måned



Forbrugers taphane analyseres for mikrobiologi hver 2. måned

Handlinger på baggrund af strategi:


Der prøvetages udelukkende fra faste prøvesteder også ved forbrugers taphane



Fra vandværker prøvetages der på alle afgangsledninger, såfremt der er flere



Fra beholdere prøvetages der på alle afgangsledninger såfremt der er flere



Ved prøvetagning fra vandtårne skal der sikres, at der er flow ud af tårnet, såfremt til- og afgangsledningen er den samme



Ved prøvetagning fra forbrugers taphane skal der altid suppleres med en prøve
fra nært liggende lokalitet der modtager vand fra samme vandværk/beholder



Alle vandprøver udtages i et tæt forløb for at sporbarheden i prøverne bevares

Forbrugers taphane:
De prøver, der udtages ved forbrugers taphane er faste prøvesteder og der tilstræbes at
der bliver udtaget på steder, hvor der er et jævnt forbrug over ugens 7 dage.
Prøvehaner:
På egne lokaliteter er prøvehaner blevet udskiftet, så de udtager en delstrøm midt i vandledningen og er placeret korrekt i forhold til pumper og flowmålere. Prøvehanerne udføres
i henhold til DS 5667-5 [20]. Der arbejdes på at få monteret prøvehaner hos strategiske
forbrugere og disse vil blive placeret så tæt på vandmåler som muligt.
Som en yderligere overvågning af vandkvaliteten, er der monteret online turbiditetsmålere
på alle vandværkers afgange samt strategiske steder på ledningsnettet. Hurtigmetoden
Bactiquant anvendes for at kontrollere at vandkvaliteten er ”som den plejer” ved hjælp af
baselines på alle prøvelokaliteter.
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Eksempel på parallel prøvetagningsplan for et mindre forsyningsselskab
Forsyningsselskabet har et vandværk. Vandværket distribuerer 500.000 m3 drikkevand
pr. år og der indvindes vand fra 4 boringer.
Eksemplet beskriver, at det er frekvensen af mikrobiologisk kontrol der øges, ved en
planlagt strategi for parallel prøvetagning.
Mikrobiologisk kontrol består af følgende analyser: Kimtal v. 22 °C og 37 °C, coliforme og
e-coli.

Figur 1 viser et vandværk med boringer og ledningsnet. Numrene refererer til prøvetagningssteder i de følgende
prøvetagningsplaner. Illustration VandCenter Syd

I henhold til Drikkevandsbekendtgørelsen [4] er antallet af lovpligtige analyser følgende
pr. år. Se tabel 1.
Lovpligtig kon‐

Borings‐

Normal

Udvidet

Uorganiske

trol

kontrol

kontrol

kontrol

sporstoffer
(US)

(Bo)

(N)

Organiske

Begrænset
kontrol

mikroforureninger

(U)

(B)
(OM)

Boring

1

0

0

0

0

0

Blandet råvand

0

0

0

0

0

0

32

Afgang vand‐

0

1

1

0 (1)

2

0

Ledningsnet

0

0

0

1 (0)

0

7

Analyser i alt

1

1

1

1

2

7

værk

Tabel 1 - antal lovpligtige analyser.

Ved indførsel af en strategi for parallel prøvetagning øges kun antallet af mikrobiologiske
prøver. Nedenstående tabel viser antallet af ekstra mikrobiologiske prøver, som månedlige eller ugentlige parallelprøvetagning vil kræve.
Mikrobiologisk

Månedlige

Ugentlige

parallel prøver

parallel prøver

Boring

1

1

Blandet råvand

2

12

Afgang vandværk

10

50

ledningsnet

2

32

Analyser i alt

15

95

kontrol (M)

Tabel 2 - antal mikrobiologisk prøver, som månedlige og ugentlige parallelprøver vil medføre.

Ved mikrobiologisk kontrol opnås der vigtig viden om vandkvaliteten fra vandværket og
på ledningsnettet.
Standardprisen for en mikrobiologisk analyse og prøvetagning, kan varierer ved de forskellige laboratorier. Standardprisen er her taget fra et laboratoriums prisliste fra 2011.
Prisen er for den mikrobiologiske analyse 564 kr. og for prøvetagning afgang vandværk
eller ledningsnet 421 kr. I alt pr. prøvetagning og analyse 985 kr. Se bilag 2.
Som oftest vil der kunne opnås en rabat, hvis der indgås en aftale med laboratoriet eller
opgaven udbydes.
Økonomi ‐ årligt

Lovpligtig

Månedlige paral‐

Ugentlige

lel prøver
kontrol
Analyser i alt

13

parallel prøver
15

95

33

Udgift

31.730 kr.

Merudgift

Merudgift

14.800 kr. ( 47%)

93.600 kr. ( 295%)

Tabel 3 - merudgift ved parallel prøvetagning af mikrobiologisk kontrol

I tabel 4 og 5 vises et eksempel på en prøvetagningsplan med henholdsvis månedlige og ugentlige
parallelprøver på råvand, blandet råvand, afgang vandværk og ledningsnettet.
De lovpligtige analyser er markeret med gul baggrundsfarve. For råvand er der dog tilføjet en mi‐
krobiologisk kontrol til den lovpligtige boringskontrol.
Måned‐
lig

Rå‐

Blan‐

Afgang

Pleje‐

Syge‐

vand

det

vand‐

hjem

hus

rå‐

værk (3)

Tryk‐

Cam‐

Fødeva‐

Forbru‐

Forbru‐

for‐

ping‐

re‐butik

ger

ger

øger

plads

(9)

(10)

(8)

vand
(6)

(2)
(1)

(4)

Januar

M

Februar

M

M

April

M

Maj

M
Bo+M

Septem‐

B+US
M
B

M

Juli
August

B

N+OM

Marts

Juni

(7)

(5)

M
M

B

U+OM
M

M

ber
Oktober

M

Novem‐

M

B
B

ber
Decem‐

M

B

ber
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Tabel 4 – prøvetagningsplan med månedlige parallelprøver.

Ugentlig

Råvand Blandet

Afgang

råvand

vandværk

(2)

(3)

(1)

(4)

1

M

2

M

3

M

M

5

M

6

M
M

M

9

M

10

M
M

M

13

M

14

M
M

plads

butik

(6)

(7)

(8)

(5)

(9)

B
M

M
M
M

M

M

M

12

15

øger

N+OM

8

11

Trykfor‐ Camping‐ Fødevare‐ Forbrug

M

4

7

Plejehjem Sygehus

B+US
M
M

M

16

M

17

M

18

M

M
M
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19

M

M

20

M

21

M

22

M

23

M

24
25

Bo+M

M
M

M

30

M

31

M
M

M

34

M

35

M

M
M
M

M
M
M

M

37

M

38

M

39

M

40

M
M

B

U+OM

33

M

M

M

29

41

M

M

27

36

M

M

M

32

B

M

26

28

M

M
M
M
M

M
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42

M

43

M

44

M

45

M

M

47

M

48

M
M

M
M

M

46

49

B

B
M
M

M

50

M

51

M

52

M

M
B
M

Tabel 5 – prøvetagningsplan med ugentlige parallelprøver.

6.2.5

Idriftsættelse af ledninger efter renovering

Der er stor forskel på hvilke forholdsregler de enkelte vandselskaber tager, inden idriftsættelse af nyanlæg og/eller renoverede ledninger.
Mange vandselskaber sætter ledningerne i drift straks efter en renovering. Indførelse af
DDS øger fokus på at idriftsætte nye/renoverede ledninger med viden om at de er ”rene”
og at vandet lever op til kvalitetskravene. Derfor er driftskontrol i forbindelse med idriftsættelse af nye/renoverede ledninger et tiltag som mange vandselskaber har arbejdet
målrettet på at optimere, bl.a. ved at tage nye hurtigmetoder i brug. Erfaringerne med anvendelse af hurtigmetoden Bactiquant er nærmere beskrevet i DANVA notatet fra 2009:
”Bactiquant – en mikrobiologisk hurtigmetode – erfaringer fra dansk vandforsyning”.
Det kræver planlægning at få etableret udskylninger med prøvehaner. Der er gode erfaringer med at rense ledningen med en svamp inden udskylningen startes. Benyttes desinfektionsmiddel, skal man dog være opmærksom på eftervækst af kim. Der er også gode
erfaringer med kun at skylle med vand.
Driftskontrollen i forbindelse med idriftsættelse af nye/renoverede ledninger har hos flere
vandselskaber dokumenteret, at denne arbejdsproces er behæftet med risici og har der-
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med været et vigtigt input til DDS. Flere vandselskaber har derfor indført flere kontrolanalyser og endnu vigtigere også implementeret nye arbejdsprocesser for at minimere risici.
Der er kommet fokus på, hvor vigtigt det er, at vandselskabet gør alle implicerede parter
opmærksomme på, at det er et levnedsmiddel, der produceres og distribueres og at der
derfor er behov for hygiejniske arbejdsprocesser. Det gælder alle led lige fra leverandør
af materialer, lagerarbejdere, montører, montørbiler, entreprenører mv. Nogle vandselskaber gennemfører hygiejnekurser for alle deres medarbejdere, entreprenører og øvrige
samarbejdspartnere for at sikre høj hygiejne i alle led.
Prøveudtagning i forbindelse med renoveringsprojekter er en vanskelig opgave, som kan
være meget afgørende for resultatet. Dette er beskrevet nærmere under afsnit 7.4

6.2.6

Idriftsættelse af rentvandsbeholdere efter renovering

Generelt set gælder de samme anbefalinger for idriftsættelse af rentvandsbeholdere efter
renovering som ved idriftsættelse af ledninger. En række vandværker har dog oplevet
vanskeligheder med idriftsættelse af rentvandsbeholdere efter renovering og derfor er der
igangsat et selvstændigt DANVA vejledningsarbejde omkring rentvandsbeholdere.

6.3

Opnåelse af øget viden

Resultaterne fra driftskontrollen og indførelse af flere on-line målinger skal bidrage til, at
vandselskaberne får et øget kendskab til hvilke processer, der kan optimeres.


Optimering med henblik på at sikre den bedst mulige vandkvalitet skal finde sted
fra boring til indgang forbruger. Her spiller SRO anlægget en vigtig rolle.



Råvandskvalitet og ydelse sikres med valget af rigtige boringskombinationer, så
en mere jævn indvinding sikres. Herved opnås mindre nedadrettet gradient i den
enkelte boring og vandværkets filtre bliver belastet mere jævnt over døgnet.



Trinløs regulering af iltning i forhold til valgt boringskombination, således at optimal filtreringsproces opnås.



Ensartet fordeling af vandet, så de enkelte filtre belastes ens.



Optimering af filterskylleprocessen ud fra resultaterne af turbiditetsmåling og faste driftskontroller for jern, mangan og ammonium på afgang filtre.



Drikkevandskvaliteten i ledningsnettet og hos forbrugeren optimeres ved brugen
af bl.a. ledningsnetmodeller, hvor for eksempel målinger for temperatur, tryk og
ledningsevne i brønde på ledningsnettet kan indgå, således af ”døde” ledningstrækninger minimeres.
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7

Prøvetagning

Erfaringen viser, at prøveudtagning og transport er processer, der kan give anledning til
fejl.
De lovpligtige prøver som vandselskabet skal udtage i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen eller som angivet i indvindingstilladelsen skal udføres af et laboratorium, som er
akkrediteret til prøvetagning af drikkevand og af råvand. Vil vandselskabet supplere den
lovpligtige kontrol med driftskontrol, kan disse prøver udtages uden akkreditering f.eks. af
vandselskabets driftspersonale.
Den lovpligtige prøvetagning af drikkevand og råvand skal i henhold til bekendtgørelse
om kvalitetskrav til miljømålinger [5] udføres efter bestemte standarder. Krav til prøvetagningsmetoden er opdelt efter prøver til kemiske analyser og prøver til mikrobiologiske
analyser. I tabel 7.1 er angivet hvilke standarder, der gælder for prøvetagning afhængigt
af vandtype og analysetype:
Prøvetype

Analysetype

Prøvetagningsmetode

Anbefalinger

Råvand
(boringskontrol)
og
moniteringsboringer

Kemisk analyse

ISO 5667-11, [21]

GEUS’s seneste
Tekniske anvisning
om grundvandsovervågning [23]

Drikkevand

Kemisk analyse

DS/ISO 5667-5 [20]

Drikkevand

Mikrobiologisk
analyse

ISO 19458 [22]

Tabel 7.1: Krav til prøvetagningsmetode

Standarderne har til formål at sikre, at prøvetagningen sker på en sådan måde, at prøverne er repræsentative for det medie, hvorfra prøven udtages. Prøverne udtages som
stikprøver og giver derfor altid kun øjebliksbilleder, der afspejler vandets kvalitet på tidspunktet for prøvetagningen.
Drikkevandsbekendtgørelsens [4] termer ”ledningsnet”, ”på vandværket” samt ”kontrol af
grundvandet” fra boringskontrolvejledningen skal i forbindelse med prøvetagning defineres yderligere.
Det er vigtigt at være meget omhyggelig med prøvetagningen, for her er stor risiko for at
påvirke vandprøven således, at analyseresultaterne ikke er repræsentative for vandets
kvalitet.
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Det vigtigt, at prøvehanens materiale og udformning er hensigtsmæssig. Der henvises til
ISO 5567-5 for nærmere information om prøvehaner [20]. Dels for at undgå afsmitning fra
rør og fittings, dels for at undgå yderligere iltning af vandet og dels af hensyn til hygiejne
ved prøvetagning til bakteriologisk analyse.
Det er endvidere vigtigt, at der er hygiejnisk og let tilgængeligt omkring ethvert prøvetagningssted. Afløb bør være rørført, så vandplaskeri i forbindelse med prøvetagning undgås.
Prøvetagningsstederne skal derudover placeres, hvor der forventes at være et hyppigt
forbrug også hen over weekender og ferier, hvor der skal være muligt at komme ind på
alle tider af døgnet. Derfor kan plejehjem og sygehuse være gode placeringer for prøvetagning, mens prøvetagning fra eksempelvis skoler generelt ikke kan anbefales.

7.1

Mærkning af prøvesteder

Vandprøver kan udtages fra forskellige målesteder: Boringer, prøvehaner på vandværker,
prøvehaner på ledningsnettet og prøvehaner hos forbrugere. Det er vigtigt at kunne skelne præcist, hvor vandprøver er udtaget for at kunne vurdere resultaterne af kontrollen
med vandkvaliteten.
Alle faste målesteder, hvorfra der kan udtages vandprøver, bør derfor registreres og tildeles en unik identifikation. Ligesom der skal skiltes med ID og beskrivelse af målestedet.
Oprettelse og registrering af målesteder bør ske i samarbejde mellem ejeren af vandforsyningsanlægget og Kommunalbestyrelsen.
Prøvelokaliteter skal registreres og mærkes i overensstemmelse med den nationale
vandkvalitetsdatabase (GEUS’s Jupiter). Derved sikres sporbarhed for vandselskabet og
data bliver gennemskuelige for de myndigheder, der senere anvender data til overvågning af vandkvalitet (nationale og internationale).
Herunder ses et eksempel på et såkaldt stamkort for prøvested til boringer.
Herpå udgøres éntydigheden af DGU-nummer, filter, lokal identifikation, registreringsnummer og dybde til filter mv. Mærkater til påsætning kan findes på GEUS’ hjemmeside.
Efter udskrivning af mærkater kan de lamineres, så de tåler vand.
Mærkning af prøvehaner kan dokumenteres ved tegninger, fotos mm.
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Figur 7.1.1: Stamkort til prøvesteder, boringer

7.2

Prøvetagning af råvand

Ved udtagning af prøver af råvand bliver vandprøverne udsat for større eller mindre trykfald, som vil medføre afgasning af f.eks. svovlbrinte, methan eller kuldioxid, hvis ikke prøven udtages korrekt. Afgasningen medfører ikke alene et direkte tab af de omtalte luftarter, men har desuden indflydelse på pH-værdien og kan medføre udskillelse af calcium
og magnesium, hvis der tabes for meget kuldioxid under prøvetagningen.

7.2.1

Indvindingsboringer

I henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 2: ”Boringskontrol på Vandværker” [7] kræves
det at en boring, der skal analyseres ved den regelmæssige boringskontrol, skal have
kørt jævnligt i mindst ½ døgn før prøvetagning.
Visse parametre kan ændre sig under henstand og skal måles i felten. Det gælder parametrene temperatur, ilt, ledningsevne og pH.
Hvis der skal analyseres for mikrobiologi, bør følgende gennemføres inden prøvetagning,
i henhold til de krav, der er beskrevet i DS 19458 [22].
1. Motionér prøvehanen (åbn/luk for eksempel 5 gange)
2. Lad prøvehanen løbe til stabil temperatur dog minimum i 5 minutter
3. Desinficér lukket prøvehane
4. Åbn prøvehane til en jævn, tynd stråle.
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7.2.2

Overvågnings/moniteringsboringer

Ved prøvetagning skal det sikres, at prøven udtages på vand fra grundvandsmagasinet
(formationsvand) og ikke på det vand, der står i boringen (forerør, filter og gruskastning).
For eksempel ved tømning af 2-3 gange volumen og til stabile feltmålinger (for eksempel
temperatur og ledningsevne). Anvendelse af udstyr med fastmonteret pumpe kan være
en fordel. Anvendes mobilt udstyr til feltmålinger, skal det sikres, at disse ikke forurener
prøverne, fordi udstyret tidligere har været brugt i forurenede boringer.

7.3

Prøvetagning på vandværker

Prøvetagning i forbindelse med den lovpligtige kontrol skal ifølge drikkevandsbekendtgørelsen ske fra afgang vandværk. Inden udtagning af vandprøve fra afgang vandværk, skal
det kontrolleres, at de rigtige pumper kører så det vand, der analyseres, er afgang vandværk og ikke stillestående vand i røret.
Prøvetagningen som led i driftskontrollen skal placeres, hvor vandværket får optimal information ud af resultaterne som tidligere beskrevet.






Tilgang iltning (fælles råvand ind) (2)
Afgang iltning (3)
Afgang reaktionsbassin og tilgang filtre (3)
Efter filtre (enkeltvis og samlet) (4)
Afgang vandværk, direkte fra beholder og fra pumpeanlæg (5)

Tabel 7.3.1: Typiske prøvesteder for driftskontrol. Tallene i parentes refererer til oversigtstegning i afsnit 5

Det er vigtigt, at prøver som repræsenterer afgang vandværk, er udtaget efter rentvandsbeholdere og pumper. Rentvandsbeholdere er erfaringsmæssigt et betydeligt risikomoment i systemet. Optimalt skal der være mulighed for at udtage prøver både før og efter
rentvandsbeholderen og er beholderen opdelt, bør det være muligt at tage prøver fra de
enkelte dele af beholderen. Herved optimeres mulighederne for at finde årsagen til en
evt. mikrobiologisk forurening af vandet. Generelt er det således, at jo flere steder i produktionen der er mulighed for at udtage prøver, jo bedre og hurtigere kan årsagen til en
forurening eller problemer i vandbehandlingen findes og afhjælpes.

7.4

Prøvetagning på ledningsnettet

På ledningsnettet vil prøvestederne typisk være placeret på beholderanlæg, pumpestationer og eventuelt i brønde i ledningsnettet samt indgang ejendom. Også her er det nødvendigt at sikre en éntydig mærkning, så man kan fastlægge vandstrømmene. Ved be-
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holderanlæg er det vandet, som udgår fra anlægget, som ønskes kontrolleret. Derfor bør
prøvehanen placeres så tæt på afgang til forsyningsnettet som muligt.
En typisk placering af prøvehaner for et beholderanlæg kan være


på indløb til beholder



direkte på beholder



på de forskellige udløb fra beholder

Beholdere kan være opdelt i flere afsnit eller flere adskilte beholdere, og prøvestederne
bør etableres så der måles på hver enkelt udpumpningsdel.
For at sikre at prøver er repræsentative for ledningsnettet, skal der også udtages prøver
på ledningsnettet, hvor man kan forvente lang opholdstid.
Vandselskabets ansvarsområde ophører ved indgang til ejendom. Drikkevandsbekendtgørelsens kvalitetskrav [4] skal dog være opfyldt på forbrugers taphane, og ofte er det
også nemmere at udtage en prøve ved forbrugers taphane end ved indgang til ejendom.
Som tidligere nævnt vil prøvestedet på ”forbrugers taphane” typisk være i en institution,
plejehjem, sygehus mv. hvor det dagligt kan lade sig gøre at få adgang, og hvor der er et
jævnt forbrug også i weekender og ferier.
Prøvehanen skal være placeret så tæt på indgang ejendom som muligt så man ved prøvetagning sikrer, at det vand, der står i jordledningen er tømt ud og vandet derefter har
løbet i 5 minutter.
Oftest er køkkenhanen den eneste løsning. Standarden ISO 5567-5 [20] beskriver hvilke
prøvehaner, man skal undgå, bl.a. haner med blandingsbatterier og haner, der er svære
at desinficere. I praksis er dette dog tæt på at være en umulighed. Det anbefales derfor at
bruge faste prøvesteder i stedet for at skifte mellem forskellige forbrugere.
Prøvestedet hos forbruger skal som alle andre prøvesteder være éntydigt beskrevet
f.eks. med adresse, forsyningszone og beskrivelse af hvilken taphane, der er anvendt
(f.eks. ”køkkenhane”).
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Prøvehaner
Hvis det er muligt, anbefales det at etablere en fast prøvehane efter forbrugers vandmåler.
Undgå
 Blandingsbatterier
 Udendørs haner (her foreligger dom fra Aalborg, der afgør at udendørs haner
ikke kan benyttes)
 Haner på lange rørstrækninger
 Haner i uhygiejniske rum
 Haner som er svære at desinficere
Tabel 7.4.1: Placering af prøvesteder hos forbruger

7.4.1

Prøvetagning af ledningsprojekter (idriftsættelse)

Inden idriftsætning af en ny ledning efter renovering mv. anbefales det som tidligere beskrevet at kontrollere den mikrobiologiske vandkvalitet. Det anbefales først at idriftsætte,
når der er opnået 2 på hinanden følgende prøver, som opfylder drikkevandskravet.
Steril prøvetagning kan her være problematisk, og en ”prøvegris” kan være velegnet, se
figur 7.4.1.1. Det vil være fornuftigt at prøvetage såvel vandet ind som vandet ud af renoveringsområdet– så man får et billede af, hvor en evt. forurening kommer fra.
Der kan opstå problemer med løsrivning af biofilm, hvis der er for højt flow i vandstrømmen. Tilstræb derfor et jævnt flow. Det kan være formålstjenligt at indsætte en vandmåler
således, at det er muligt at registrere, hvor mange gange vandet i en ledningsstrækning
er udskiftet.
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Figur 7.4.1.1: Eksempel på en ”prøvegris” med vandmåler

7.5

Generel opmærksomhed på driftssituationen

Det anbefales at registrere flow og andre driftsparametre i prøvetagningssituationen. Oplysningerne kan noteres på prøvetagningsblanketten.
Inden en prøve udtages skal driftsforholdene kontrolleres for, at der er styr på hvilket
vand, der prøvetages fra. Hvordan er pumpestyringen, åbne/lukkede ventiler mv.?
Driftsregistreringer kan være vigtig information i forbindelse med tolkning af et analyseresultat.

7.6

Observation af omgivelserne

En prøvetagers observationer på prøvestedet kan ligeledes være overordentlig vigtige
informationer i forbindelse med tolkning af analyseresultater. Det kan f.eks. være observationer i forhold til vejrlig, driftsforhold, hygiejniske forhold. Dette gælder generelt, men
især med prøvetagning af organiske mikroforureninger og er især vigtigt i forbindelse med
prøvetagning af boringer, som typisk ligger i det åbne land.
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Vigtige observationer
Boringskontrolvejledningen [7] angiver en række vigtige observationer
 Kontroller om boringen har kørt i den fastsatte tid
 Vær opmærksom på omgivelserne
 Undgå prøvetagning i blæsevejr med jordfygning
 Undgå tobaksrygning og røg fra skorstene eller anden afbrænding
 Arbejde med opløsningsmidler (maling o.l.) må ikke finde sted i nærheden
 Marksprøjtning med bekæmpelsesmidler må ikke være sket i området inden
for det sidste døgn
 Minimer kontakten mellem vandprøve og atmosfæreluft
 Vær opmærksom på, om der er lokale forureningskilder, der kan påvirke prøvetagningen (f.eks. forbrændingsmotorer)
Kort sagt: Er man i tvivl om noget særligt har fundet sted, bør man bruge bemærkningsfeltet til at beskrive denne tvivl.
Tabel 7.6.1: Vigtige observationer i forbindelse med prøvetagning [7]
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Eksempel på vejledning i udtagning af vandanalyser fra VandCenter Syd
Hygiejne:
 Hænder renses inden prøveudtagningen med desinficerende middel (Gel)
 Brug altid special-slange til prøvetagning
 Rør ikke flaske eller prop indvendig og læg ikke proppen fra dig
 Ved "uheld" - kasser flasken og brug en reserveflaske (eks. kan proppen knække)
 Udstyr skal holdes adskilt. Flasker + slanger for sig og generator, benzin mv. for
sig
 Konserveringsmidler: PAS PÅ – KAN VÆRE ÆTSENDE (metalprøver)
Driftsmæssige forhold (vejledende):


Indvindingsboringer:
- Boringen skal være i drift ca. 24 timer inden prøven udtages (boringskontrol)
- Ved Cl, SO4 og BAM skal boringen have kørt mindst en time
- Beredskabsboringer skal have kørt en time
- OBS på – vindretning ved marksprøjtning eller støv



Pejleboringer:
- Renpumpes 2 x (indhold i forerør fra filter til topflange) med MP1-pumpe
- Benyttes specialvogn => sørg for at generatorens udstødningsgas blæser væk



Brandhaner:
- Prøvestedet skal være ryddet for vegetation og paraply skal bruges, hvis det
regner
- Prøvetagning (kemisk og bakteriologisk)



Boringer, vandværker og stationer
1. Special-slange monteres på prøvehane (2 cm klippes af og kasseres).
Slangeklipper skal opbevares i pose med lynlås og desinficeres inden den
benyttes
1.a I brønde benyttes lang slange til over brøndkant
2. Skyl kraftigt fra prøvehanen i ca. 1 minut
3. Prøvehanen drøvles, så der opnås en rolig vandstråle (praktisk mulig)
4. Denne vandhastighed holdes i ca. 10 minutter, hvorefter vandprøven tages
(tjek at vandets temperatur er konstant)
5. Ved iltprøve føres slange til flaskens bund og vandindholdet udskiftes 2
gange
6. Benyt prøvetagningsvejledning til de forskellige flasker
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Beholdere:
1.
Specialflaske (vacuum) benyttes – sugeslange skal være dykket



Drikkevandsposte:
Gammel model:
1. Special-slange monteres på studs (2 cm klippes af og kasseres)
2. Lad vandet løbe i 15 minutter, hvorefter vandprøven tages
Ny model:
1. Dækslet til fontæne lukkes op og omløbet åbnes helt
2. Skyl kraftigt fra afgangsstudsen i ca. 10 minutter (perlator pilles ikke af)
3. Juster omløbet, så der opnås en rolig vandstråle (praktisk mulig)
4. Denne vandhastighed holdes i ca. 5 minutter, hvorefter vandprøven tages



Brandhaner:
1. Flowmåler med VandCenter Syd prøvetagningsudstyr monteres
2. Brandhanen åbnes forsigtigt og indstilles på 3 m3/t
3. Prøvehanen drøvles, så der opnås en rolig vandstråle (praktisk mulig)
4. Denne vandhastighed holdes i ca. 1 time, hvorefter vandprøven tages
5. NB! Proppen på flasken fjernes med stor forsigtighed, således at berøring af
flaskens åbning undgås
6. NB! Special-slangen må ikke føres ned i flasken
Opbevaring af vandprøven - altid køligt!

7.7

Opbevaring og transport af prøver

Det er vigtigt at temperaturen er målt ved prøvetagningen, da den kan give yderligere information i forbindelse med vurdering af vandkvaliteten. Under opbevaring og transport
skal prøver altid være på køl, så der ikke sker en temperaturstigning inden prøven når laboratoriet. En temperaturstigning kan resultere i misvisende analyseresultater. F.eks. giver øget temperatur bedre betingelser for mikrobiologisk vækst og mikrobiologiske omdannelsesprocesser samt opløsning af kalk mv. kan finde sted.
Ofte vil transporttiden være relativt lang, da der kun er få laboratorier på landsplan. Stil
krav til laboratoriet, jf. bilag 2.
Det er ligeledes vigtigt, at opbevaring og transport foregår sikkert. En prøve må aldrig lades ude af syne i et uaflåst område. Der må under ingen omstændigheder kunne tilføres
prøverne stoffer.
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8

Samarbejde med laboratorium

Der er krav om at de lovpligtige analyser af drikkevand og grundvand fra vandforsyninger
skal udføres af akkrediterede laboratorier. Lovgrundlaget for dette er Vandforsyningsloven §60 [3], Drikkevandsbekendtgørelsens §15 [4] og Kvalitetsbekendtgørelsen [5]. Kvaliteten af laboratoriernes målinger reguleres gennem Kvalitetsbekendtgørelsen [5].
Det er vigtigt, at aftalerne med laboratoriet er klare og som udgangspunkt bør der indgås
aftaler med laboratoriet vedr. vandselskabets krav til følgende områder:


Bestilling af prøver



Prøvetagning



Afhentning af prøver



Analysemetoden



Levering af analyseresultater



Straks varsling i forbindelse med mikrobiologiske overskridelser



Procedurer for daglig koordinering og samarbejde mellem vandselskab og laboratorium. De vandselskaber, som selv har akkrediteret prøvetagningspersonale
har yderligere behov for at indgå aftaler i forhold til flaskelevering, labels, prøvetagningsrapporter.



Beredskab



Priser, for henholdsvis almindelige kontrolprøver og hasteprøver

Derudover er det generelt vigtigt, at vandselskabet er opmærksom på også selv at afsætte ressourcer til styring og opfølgning på samarbejdet med laboratoriet. Vandselskabet
skal selv sikre at det kan håndtere afvigende resultater.
Flere erfaringer og råd om samarbejde med laboratorium er beskrevet i bilag 2.
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Bilag 1: Lovgivning

Love
[1]: Lov 2009-06-12 nr. 469 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold
Loven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og
miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på
en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.
[2]: Lov nr. 1519 af 27/12/2009 om ændring af lov om vandforsyning mv. lov om miljøbeskyttelse, lov om naturbeskyttelse og lov om vandløb
Ændringen giver hjemmel til Miljøministeren til at fastsætte regler om drift af vandforsyningsanlæg og om sagsbehandling af bestemte typer af sager samt forlængelse af visse
vandindvindingstilladelser og –rettigheder.
[3]: Bekendtgørelse af lov om vandforsyning mv. nr. 935 af 2009-09-24
Populærtitel: Vandforsyningsloven.
Loven har til formål at sikre


at udnyttelsen og den dertil knyttede beskyttelse af vandforekomster sker efter en
samlet planlægning og efter en samlet vurdering af de hensyn, der er nævnt i § 2



en samordning af den eksisterende vandforsyning med henblik på en hensigtsmæssig anvendelse af vandforekomsterne



en planmæssig udbygning og drift af en tilstrækkelig og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vandforsyning og



kvalitetskrav til drikkevand til beskyttelse af menneskers sundhed

Bekendtgørelser
[4]: Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (BEK nr.
1024 af 31/10/2011).
Populærtitel: Drikkevandsbekendtgørelsen.
Bekendtgørelsen fastsætter
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de kvalitetskrav, som drikkevand og vand, der benyttes i forbindelse med fødevarefremstilling mv., skal opfylde



hvilke undersøgelser, der skal foretages af vandet



hvordan der skal føres kontrol med indvundne vandmængder, og



hvilket tilsyn, der skal føres med vandforsyningssystemerne.

[5]: Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv. (Bek. nr. 866 af 1. juli 2010)
Bekendtgørelsen præciserer kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv. Bekendtgørelsen finder anvendelse på kemiske og mikrobiologiske målinger samt prøveudtagninger, der udføres som grundlag for myndigheders forvaltning om afgørelser, støjmålinger og støjberegninger samt målinger for kemisk
analyse og kontrol af grundvands og overfladevands tilstand, sedimenter og biota til brug
for overvågning af overfladevand, grundvand mv.

Vejledninger
[6]: Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Vejledning fra
Miljøstyrelsen Nr. 3 2005) samt vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med
vandforsyningsanlæg (nr. 9430 af 12.09.2011)
Vejledningens formål er at støtte og vejlede især amter og kommuner, men også laboratorier, vandforsyninger og forbrugere i forståelsen og anvendelse af vandforsyningsloven
og bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Vejledning 9430
erstatter kapitel 11 i vejledning nr. 3.
Naturstyrelsen har i samarbejde med Miljøstyrelsen opdateret den eksisterende liste over
pesticider og nedbrydningsprodukter, som fremgår af punkt 1.8 i bilag A. Den opdaterede
liste findes via Naturstyrelsens hjemmeside (www.nst.dk).
[7]: Vejledning om boringskontrol på vandværker (Nr. 60189 af 01/01/1997)
Vejledningen handler om vandværkernes boringskontrol, dvs. kontrollen med kvaliteten af
vandet i hver enkelt af vandværkets boringer. Vejledningen retter sig primært til kommuner og vandværker. Hensigten med boringskontrollen er at kontrollere om vandets naturlige kvalitet ændrer sig, og om der tilføres forureninger fra nærliggende eller fjernere forureningskilder.
[8]: Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre (Nr. 9243 af 21/05/2010)
Formålet med vejledningen er at angive de reaktiver, der bør iværksættes ved overskridelser af de mikrobiologiske parametre ved såvel almene som ikke-almene vandforsy-
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ningsanlæg. Desuden er formålet at angive i hvilke situationer, der bør gives kogeanbefaling, og at definere hvad der forstås ved kogeanbefaling.
[9]: Vejledning i sikring af drikkevands-kvalitet (Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed - DDS), DANVA vejledning nr. 72
Vejledningen er udarbejdet af DANVAs vandforsyningskomité og Udvalget vedr. drikkevandssikkerhed og er publiceret af By- og Landskabsstyrelsen.
Formålet med vejledningen er
- at bidrage til opbygning af en forstærket kultur i vandforsyningerne, der fokuserer på
vandkvalitet og forebyggelse af risici, der truer målene for vandkvalitet.
- at videreudvikle den styring af vandkvaliteten, der allerede foregår i vandforsyningerne,
så der etableres dokumenteret drikkevandssikkerhed.
- at sikre, at vandkvalitetskravene i den danske drikkevandsbekendtgørelse overholdes.
[10]:Sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i drikkevand (Nr. 60087 af
01/10/1992))
Vejledningen er en beskrivelse af de principper Miljøstyrelsen anvender ved en
sundhedsmæssig vurdering af drikkevand. Vejledningen henvender sig primært til embedslægeinstitutionerne.
[11]: Kvalitetskrav til visse stoffer i drikkevandet. Vejledning nr. 60270 af 31/12/1984
Miljøstyrelsen har udarbejdet denne vejledning for at give amtskommunerne og embedslægeinstitutionerne bedre grundlag for at tage stilling til dispensation fra de krav til drikkevandskvalitet, der er fastsat i Miljøministeriets bekendtgørelse. I vejledningen gives en
beskrivelse af baggrunden for at kunne dispensere fra bekendtgørelsens krav.
[12]: Metode til sammensat flowproportionel prøvetagning af drikkevand ved forbrugerens taphane. Vejledning nr. 9191 af 24/04/2009
By- og Landskabsstyrelsen har fået udarbejdet og valideret en metode til prøvetagning
ved forbrugerens taphane repræsentativt for et ugentligt gennemsnit af det vand, forbrugeren indtager. Metoden er baseret på sammensat flowproportional prøvetagning, og der
er lagt vægt på, at metoden skal være billig at udføre og nem at administrere.

Normer, standarder mv.
[13]:Norm for Vandinstallation, DS 439:2009
Normen giver en række anvisninger på en forsvarlig udførelse af vandinstallationer i
overensstemmelse med de overordnede krav, som er indeholdt i bygningsreglementet
[14]: Norm for registrering af ledninger, DS 462: 1995
Normen indeholder en række bestemmelser, der tilsigter at de ledningsoplysninger, som
en ledningsejer udarbejder og senere udleverer til eksterne brugere, er pålidelige, overskuelige og sammenlignelige med andre ledningsejeres ledningsoplysninger.
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[15]: Norm for etablering af ledningsanlæg i jord, DS 475 (1994, tillæg 1: 1997)
Normen indeholder en række bestemmelser, der tilsigter at rør og kabler i jord etableres
under hensyntagen til omgivelserne.
[16]: Mindre ikke-almen Vandforsyning, DS 441: 1989
Normen indeholder en række bestemmelser, der tilsigter en teknisk og hygiejnisk forsvarlig indretning og udførelse af mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg baseret på
grundvand.
[17]: Almene Vandforsyningsanlæg, DS 442:1989
Normen indeholder en række bestemmelser, der tilsigter en teknisk og hygiejnisk forsvarlig indretning og udførelse af almene vandforsyningsanlæg baseret på grundvand.
[18] Krav til systemer og komponenter til opbevaring af vand, 1. udgave, juli 1999,
DS/EN 1508
Standarden beskriver anbefalinger og krav vedr. opbevaring af vand udenfor forbrugers
bygninger, design mv.
[19]: DS/EN ISO 5667-1: 2007: Vandundersøgelse – Prøvetagning – Del 1
Vejledning i udformningen af planer for prøvetagning og prøvetagningsteknikker.
[20]: DS/EN ISO 5667-5: Vandundersøgelse – Prøvetagning – Del 5
Vejledning i prøvetagning af drikkevand fra vandværker og ledningsnet.
[21]: DS/EN ISO 5667-11: Vandundersøgelse – Prøvetagning – Del 11
Vejledning i prøvetagning af grundvand.
[22): DS/EN ISO 19458 Vandundersøgelse
Prøvetagning til mikrobiologisk analyse.
[23]: GEUS’ tekniske anvisning om grundvandsovervågning
Gældende version er i skrivende stund version 4, fra 2004. På GEUS’ hjemmeside fremgår det dog, at der forventes en revision i 2011. Formålet med anvisningen er at angive
entydige anvisninger for gennemførelsen af prøvetagning, analyser, kvalitetssikring og
overførsel af data.
[24]: DS/EN 1717: Sikring mod forurening af drikkevand samt generelle krav til tilbagestrømningssikring.
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Bilag 2: Samarbejde med laboratorier
Når vandselskaberne indgår aftaler med akkrediterede laboratorier, er det som nævnt i
vejledningen vigtigt at der indgås klare aftaler. Indeværende bilag uddyber konkrete råd
og erfaringer i forhold til


Udbud af analyseprogram



Analysekvalitet



Logistik og samarbejde



Dataoverførsel fra laboratoriet



Vurdering af analyserapporter

Analyseprogram i udbud
Når analyseprogrammet sendes i udbud er det vigtigt at udbudsmaterialet indeholder en
teknisk kravspecifikation. Herved er det lettere at agere, hvis den modtagne ydelse ikke
er som forventet. Den tekniske kravspecifikation tager udgangspunkt i en generel teknisk
beskrivelse og beskrivelse af følgende punkter:


En detaljeret prøveplan – oversigt til beskrivelse af hvilke prøver, der skal udtages hvornår og hvor – vær opmærksom på driftssituationen og eventuelle særlige
instrukser for prøveudtagning



Prøveudtagning
– stil krav til laboratoriet vedr. oparbejdning og fastholdelse af lokalkendskab,
hvis forsyningen ikke selv udtager prøverne eller følger med rundt.
- stil krav om at laboratoriet straks meddeler, hvis en aftalt vandprøve ikke er udtaget
- stil krav til laboratoriet om ventetid/responstid på prøvetagning i forbindelse med
omprøver



Analysepakker. Kontroller om laboratoriets analysepakker dækker de parametre
forsyningen selv ønsker at undersøge samlet – ellers tilføj de ønskede parametre



Analysemetoder. Vær opmærksom på om laboratoriet anvender de lovmæssige/krævede analysemetoder
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Prøvetagning og transport af prøver skal overholde de fastlagte tidsfrister inden
igangsætning på laboratoriet. Prøver skal af sikkerhedsmæssige grunde opbevares uden mulig adgang for uvedkommende indtil de tages under behandling på
laboratoriet



Prøve- og analyseantallet for den fastlagte periode skal opfattes som et estimat
og afregning sker efter faktiske mængder til de tilbudte enhedspriser



Leveringstid. Fastlæg ønskede leveringstider afhængig af analysetype. Kræv bod
eller prisreduktion, hvis analyser eksempelvis ikke udføres indenfor den fastsatte
frist



Kontakt og koordinering. Stil krav om én kontaktperson i laboratoriet, der er ansvarlig for koordinering af samarbejdet med vandselskabet og den interne koordinering i laboratoriet



Beredskab. Beskriv:
- Ønsket tilkaldeordning og rådighed uden for normal arbejdstid.
- Krav vedr. behandlingstid for hasteanalyse og prøvetagning/analyser udført
udenfor normal arbejdstid – og dermed priser på samme
- rabat på analyser af prøver som ikke er omfattet af udbuddet

Det er vigtigt at være omhyggelig i valg af tildelingskriterium, ligesom der også bør fastlægges et pointsystem for evaluering af tilbuddene.
Det bør desuden indskrives i udbuddet at det tilbudsgivende laboratorium skal kunne stille mandskab til rådighed uden for normal arbejdstid i forbindelse med en evt. forureningssituation/beredskab. Udgifter til tilkaldeordning skal være oplyst i prislisterne.

Analysekvalitet
Ved valg af laboratorium er det vigtigt at kunne gennemskue, hvilken analysekvalitet laboratoriet vil være i stand til at levere. En hjælp til dette er oplysning om laboratoriets placering ved den seneste præstationsprøvning, hvorved laboratoriernes analysekvalitet testes og kan sammenlignes.
I kvalitetsbekendtgørelsen angives der specifikke kvalitetsklasser som hver analyseparameter skal overholde.
I boringskontrolvejledningens bilag 12, findes en oversigt over krav til analysekvaliteten
ved boringskontrol.
Vær i udbudsmaterialet opmærksom på:
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Dokumentation af laboratoriets faglige dygtighed og erfaring



Analysekvalitet – som minimum de krav som lovgivning og vejledninger foreskriver.



Sikring af ret til kontrol af analysekvalitet ved eksempelvis at foretage parallelanalyser på andet laboratorium



Brug af underleverandører, (f.eks. hvis laboratoriet ikke er akkrediteret til alle
analyser). Der skal stilles samme krav til underleverandører som til det tilbudsgivende laboratorium.

Det kan anbefales at vandselskabet selv i udbudsmaterialet yderligere definerer hvad der
vil blive betragtet som uacceptabel analysekvalitet. Dette kan f.eks. omfatte:


Det tilbudsgivende laboratorium deltager ikke i præstationsprøvninger



Resultaterne fra præstationsprøvninger overholder ikke den tilbudte kvalitet



Leverandørens mister sin DANAK akkreditering eller godkendelse til en eller flere parametre

Logistik og samarbejde
Det er oplagt at logistikken i forbindelse med bestilling, prøvetagning, afhentning mv. skal
fungere. Denne opgave er naturligvis størst for de forsyninger, som selv har akkrediteret
prøvetagningspersonale, som skal kunne samarbejde direkte med laboratoriets medarbejdere. Her skal bestilling, flaskelevering, labels, prøvetagningsrapporter, udtagning og
afhentning gå op i en højere enhed, hvilket kræver nøje planlægning og opfølgning.
Men også for de vandselskaber, som benytter laboratoriet til prøvetagning er koordinering
og samarbejde nødvendig.

Dataoverførsel fra laboratoriet
Vær i udbudsmaterialet opmærksom på


hvordan rapportering af analyseresultater til såvel rekvirent som til myndigheder
ønskes (papir/elektronisk samt evt. mulig on-line opkobling til laboratoriets database)



Hvordan information om overskridelser i forhold til kravværdier ønskes informeret
(sms-tjeneste, automails, telefonopringning så snart analyseresultat foreligger)
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Hvordan meddelelser om evt. forekommende analysefejl ønskes



Definition på, hvad der vil blive betragtet som misligholdelse af aftalen. Hvor stor
en fejlprocent over en fastlagt evalueringsperiode man vil acceptere

Den bedste datakvalitet fås ved en så direkte overførsel som mulig. Man får resultaterne
hurtigere og kan reagere overfor dårligere data/kvalitet/metode mm. meget hurtigt og få
iværksat korrigerende handlinger, omanalyse, mv.
Hvis man har oprettet en database til vandkvalitetsdata vil overførsel af resultater i
STANDATFORMAT kunne aftales at skulle ske typisk 1 eller 2 gange pr. måned eller på
månedsbasis/ugebasis.
Dataformatet som laboratoriet bruger, skal i skrivende stund være STANDAT. Data skal
fra laboratoriet overføres til GEUS’ database Jupiter, med godkendelse af tilsynsmyndigheden (kommune).
Laboratoriet kan fremsende analyseresultaterne til vandselskaberne på papir til godkendelse og efterfølgende arkivering. Hvis man kun har få årlige prøver kan dette være et
brugbart system, men det er svært at få overblik over vandkvaliteten på denne måde.
Med få analyser kan man indtaste resultaterne i et regneark – eller kun vælge de problematiske parametre. Indtastningen rummer dog en fejlrisiko i sig selv.

Vurdering af analyserapporter
Når analyseresultater er afrapporteret fra laboratoriet er det vigtigt kritisk at gennemgå
resultaterne. Afvigelser i forventede værdier kan bla. være forårsaget af:


Forkert prøveudtagning – (check om temperatur, ilt, ledningsevne, pH, redox mv.
er målt i felten eller på laboratoriet)



Forkert prøvested (vandkvaliteten adskiller sig fra tidligere resultater)



Fejl på laboratoriet (konservering, behandling under transport, opbevaring indtil
analyse, fejlregistrering..)

Undersøg altid først om nogle af disse fejl kan være foregået. At starte en stor undersøgelse på et forkert grundlag er dyrt. Det er meget værdifuldt at få prøvetagerens bemærkninger med på analyserapporten, da en del af forklaringen på et tvivlsomt resultat
ofte kan findes her.
Hvis et analyseresultat skal verificeres udtages en omprøve – enten af det allerede leverede prøvemateriale eller en ny prøve. Begge prøver vil efterfølgende indgå i analyse-
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grundlaget. Kun i de tilfælde, hvor der kan dokumenteres fejl i forbindelse med den første
prøve kan det nyeste prøveresultat erstatte det tidligere.
Hvis der konstateres analysefejl, skal der altid fremsendes ny analyserapport som erstatter den tidligere – også til tilsynsmyndighed. Laboratoriet indberetter til tilsynsmyndighed,
som indberetter til Miljøstyrelsen som igen indberetter til EU og igennem alle disse instanser skal dårlige resultater kunne forklares.
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