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Hvorfor UV anlæg? 

 

u 



Hvorfor UV anlæg? 

• Forebygge mikrobiel forurening i ledningsnettet 

– den mest realistiske mikrobielle barriere i DK 

– minimerer risici for mikrobiel drikkevandsforurening 

– minimerer risici for ukontrolleret forureningsspredning 

– sikrer hurtigere kildeopsporing 

– sikrer hurtigere afhjælpning 

  

• Et led i udviklingen af vores DDS 

– ikke færre analyser 

– fortsat baseret på rent grundvand 

 

UV anlæg må ikke blive en sovepude! 

 

 

 

 





Udfordringer i forhold til UV anlæg 

 

• Bygningsareal 

 

• Installationstilpasning 

 

• Benchmark 

Lampe Type Lavtryk SPEKTROTHERM Mellemtryk

Spectrum 254 nm 254 nm 200 - 600 nm

El- forbrug 80 Watt 300 Watt 2800 Watt

UV-C Output 26,7 Watt 125 Watt 336 Watt

Effektivitet 33 % 41,6 % 12 %

Driftstemperatur 40°C 90°C 600°C -

     900°C

Levetid garanti 8.000 h 12.000 h 5.000 h

Tryk i lampe ca. 1 mbar,

flydende kviksølv

ca. 1 mbar.

fast: amalgam

ca. 1 bar,

 flydende kviksølv

mercury



Birkum trykforøger 



Hvad koster det? 

Investeringsomkostninger: 

• 8-12 mio. kr. 

 

Driftsomkostninger: 

• 2-4 øre/m3 behandlet vand, svarende til ca. 350.000 kr. årligt i Odense 
(noget vand belyses flere gange) 

 

Samfundsøkonomisk: 

• knap 9 kr./husstand/år inkl. afskrivning (ca. 1/3 til afskrivning) 

• omkostningerne ved installation og drift af UV anlæg vil altid være lavere 
end de samlede omkostninger ved en større forurening 

 



Fremtidsperspektiver 

• Onlinemåling – coliforme bakterier, E-coli og sygdomsfremkaldende 

bakterier 



Hvor er vi nu? 

 4 kommuner (Odense, Nordfyn, Assens og Kerteminde) 

 En række møder 

 Indstilling til VandCenter Syds bestyrelse 

 Ansøgning til de 4 kommuner 
 

– Embedslægens / Naturstyrelsens vurdering 

– Udvalgsbehandling hos de respektive kommuner 

– Endelig godkendelse i Byråd/kommunalbestyrelser 



Tak for opmærksomheden  

 


