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Kalundborg Forsyning A/S er et selvstændigt aktieselskab, 
som blev dannet januar 2009.  

 

4 forsyningsarter: 

– Vandforsyning, 3.5 mio. m3 drikkevand til ca. 4.200 
husstande 

– Industrivand, 5 mio. m3 procesvand og kølevand til 
industrien baseret på indvinding af overfladevand fra 
Tissø. Leveres i pt. 2 kvaliteter 

– Spildevand, 5-7 mio. m3 spildevand fra hele Kalundborg 
Kommune behandles på 5 renseanlæg  

– Fjernvarme, distribution af fjernvarme til ca. 5.000 

husstande i Kalundborg by.  
• I alt ca. 70 medarbejdere  

 

Sikker drift  

Kalundborg Forsyning 
Forurening af ledningsnettet 
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Analyser 
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Ledningsnettet 
tryksættes  

12/12/2012 

Stigende antal 
meldinger om 
sygdomstilfælde 
i løbet af dagen. 
Akkrediteret prøve-
tagning  

14/12/2012 

Lave men varierende 
analyseresultater med E 
Coli, coliforme eller kim. 
Stadig forsyning med 
vandvogne 
 

20/12/2012
- 16/1/2013 11/12/2012 

16/12/2012 

Udstedelse af 
totalforbud mod 
brug af vand. 
Etablering af 
nødforsyning 

Renoveringsarbejd-
er JH Petersens Alle 

og lukning for 
vandet 

Vandbrud 
konstateres Bag 
Slotsgraven 

13/12/2012 

Tidslinje 

15/12/2012 

Stadig 
sygdomstilfælde. 
E.Coli i vandprøver 
Kogeanbefaling 

18/12/2012 

Stadig høje 
værdier. 
Udskyling. 
Seruminstitut 
involveres 

TV inspektion af ledninger 
Brud på både vand og 
kloak lokaliseres i 
Slotsgade 

24/01/2013 

19/12/2012 

Forbud ændres til 
kogeanbefaling 

Kogeanbe-
faling 
ophæves 

Antallet af syge personer fra 09 til 20 December 2012 
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    Vandforurening 
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Årsagen til forureningen blev relateret til én hændelse:  

 

– Aflukning af ledningsnettet den 11. december som følge 
af et planlagt ledningsarbejde på J Hagemann-Petersens 
Allé 

– Som følge af trykreduktionen trængte kloakvand ind i 
vandforsyningsledningen ved det brud der efterfølgende 
blev konstateret samme sted på både vand- og 
kloakledningen på Slotsgade. Kloakledningen lå over 
vandledningen 

– Som følge af julen, hvor beboerne var bortrejst, var det 
meget vanskeligt og langsommeligt at gennemskylle 
systemet 

 

Årsagen til forureningen  

• Ledningsanlæg Bag Slotsgraven, Skibbrogade skylles 
ved åbning af brandstander 13. og 14.dec. 

• 15. dec. efter forurening er bekræftet af analyse 
resultater påbegyndes en krafttig gennemskylning. 

• Vandet i systemet skiftet ud ca. 1 gang i timen. 

• Dette gennemføres ved brandstandere og hos kunder 
der ligger sidst på ledninger. 

• Skylning fastholdes til den 8. januar og standses efter 
aftale med Embedslægen og kommunen 

• Anlægget bringes til normal driftssituation 

• 7.500 m3 vand er brugt til skylning 

 

Hvordan er forureningen afhjulpet 



06-03-2015 

7 

• Udskiftning til elektroniske vandmålere 
• Skifter tilbagestrømssikring 
• Alarm fra måler ved tilbagestrøm 
• Lækage overvågning  

• Kontrol af virksomheders tilbagestrømssikring 
• Krav til kontrol af jordlednings tæthed ved 

renoveringsprojekter 
 

Tiltag hos forbrugere 
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Tiltag på ledningsnettet 

• Sikre sektionering 
• Overvågning af forbrug i sektioner 
• Fjerne døde ender 
• Sætte skyllebrønde centrale steder og på 

ledningsender 
• Renoveringsplan holdes opdateres 
• Øget renoveringsaktivitet 
• AQUIS-model forbedret mod real-time on-

line 
 
 
 
 

Renoveringsplan ledningsnet 

Betydende faktorer 
• Brudregistrering 
• Vandspild i sektion 
• Materiale/alder 
• Forureningsrisiko 
• Kloakledningers 

dybde 
• Optimering af 

dimensioner 
• Konsekvens af 

brud/nedluk 
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www.kalfor.dk   
 
 

Tiltag på ledningsarbejde 

• Instruks for akut 
ledningsbrud 

• Instruks for planlagt 
arbejde 

• Fokus på håndtering 
af komponenter og 
rør 

• Uddannelse af 
entreprenører 

• Bedre registrering af 
ledningsnettet 

Instruks nr.: 4 Akut Ledningsbrud 
 

Side 1 af 1 

Arbejde på 

ledningsnettet 

Udarbejdet af: 

ROPE 

Dato: 13.11.2014 Revideret: 

 

Risiko for skader i forbindelse med reparationsarbejder. 

 Der skal foretages fornøden skiltning og afspærring 

 Der søges opgravningstilladelse (ved akut arbejde søges den efterfølgende) 

 Der tages fornødent hensyn til andre ledningsejere 

 Der lukkes kun delvis for vandet under opgravning 

 

Risiko for forurening ved ledningsarbejde 

 For at reducere risikoen for forurening, skal der til stadighed løbe vand til brudzonen 

 Hvis det ikke er muligt at lave bruddet uden helt at lukke for vandet, udføres der først 

lækagesøgning i området. 

 Der skal som minimum udgraves til 30 cm under ledningsbund og vandstanden i 

opgravningen skal altid holdes nedpumpet til min. 30 cm under ledningsbund 

 Fittings håndteres omhyggeligt i original emballage indtil brug 

 Øvrige fittings og værktøj aftørres med sprit 

 Al mandskab der arbejder på stedet skal iagttage gældende hygiejneregler 

 

Risiko i forbindelse med brug af maskiner 

 Før der graves skal det sikres, at den pågældende maskine er ren og der evt. er 

foretaget desinfektion af skovle der benyttes i udgravningen  

 

Registrering 

 Der oprettes en brudregistrering. 

 Ledningsbruddet indmåles med GPS 

 

 

 

Renoverede vandledninger 
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www.kalfor.dk   
 
 

AQUIS-model af ledningssystem 

• Tryk 
• Flow 
• Opholdstid 
• Lukkeplaner 
• Beregninger på 

forurening/ 
vandkvalitet 
 

Analyser på kritiske 
kontrolsteder 
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Tiltag på vandanalyser 

• Udvidet overvågning af vandkvalitet 
• 20 årlige akkr. analyser på vandværk 

(lovkrav er 4) 
• 12 på leverancer fra andre vandværker 
• 68 analyser på ledningsnet i 2015 (lovkrav 

er 31) 
• Opsat prøvehaner på alle udtagningssteder 
• 25 ekstra udtagningssteder på ledningsnet 

uden faste analyser 
• Ugentlige analyser af BactiQuant og TECTA 
• Online måling af turbiditet 

• Aktionsplan på overskridelser  

Vand i Tal 2014 
Mikrobiologiske kontrolprøver i 
forhold til krav 
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Spørgsmål ??? 
 
hmm@kalfor.dk 
 


