Kilden
Udbredelse

Stikprøver

E-coli fund i
rentvandstank

Type

Volumenprøver
(10-25 l) lavere
detektionsgrænse
(bacteroides, DNA)

Udelukkende
påvisning af
coliforme

Virus og parasitter
– kun ved human
kilde, ikke fra
pattedyr/snegle

Tilstedeværelse

Døgnopsamlingsprøver
(24 timers vand
over filter, 100 l)

Ingen E-coli
detekteret

Dokumenterer
ingen døgnudsving

Prøve
repræsentation

Analyse af
driftsforhold
omkring
prøvetagning

Påvirkede prøver er
overvejende med
rentvandstank som
kilde

Lav koncentration lav kildestyrke

Bacterioides dør
hurtigt, men
tilstede100-1000
gange niveau for Ecoli

Kildestyrke

Volumenbetragtning?

Dokumenterer
rent/normalt niveau

Omgivelser
Nedbør-monster
regn

Regnhændelser
sammenlignet
med
analyseresultater

tir. 17/8 har givet
30-50 mm

Ingen oversvøm.
over terræn,
vand- eller
spv.anlæg i
kildeområdet

Spildevandssystem
(tryksat)

Brud på tryksatte
spildevandsledni
nger

kun få
spildevandsanlæ
g inden for
trykzonen

Ingen brud på
trykledninger

Spildevandssystem
(gravitation)

Gennemgang af
ledningstrace for
vand og spv i
vejen)

Strækninger hvor
spildevand og
vandforsyning
ligger <= 5 m er
udpeget

Stort vandflow i
spildevandsledni
nger kan presse
bundslam ud

Slamsugere

Ingen blå
standere i
udbredelsesområ
det og i
kildeområde

kontrol af
mellemstykker er
ok, 8 indkaldes til
tjek – også ok

Grundvandstryk
sekundært magasin

Ingen kloakering i
kolonihaver v.
rentvandstank

Risiko-forbrugere

Landbrug/svineb
esætning ved
værket (ingen
tilbageløbsikring

Kontraventil i
måler ok.
Tilbageløbssikring etableret

Projekter i
kildeområdet

Ingen
spildevandsproje
kter langs
transmissionssyst
emet til zone

Byggeprojekter. 1
parcelhus.

Belysning af vandstand,
strømningsretning, variation og
vandkvalitet i det sekundære
grundvandsmagasin

?

Gradient fra Kolonihaver mod
rentvandstank,. Evt. temporere
vandtryk i skråning. Vsp i
beholder er overvejende over
terræn.

Sorterer virksomheder efter
vejledning i EN1717 (trækker på
BBR) samt storforbrugere, 0forbrugere, store målere uden
tilbageløssikring

Ingen
grundvandssænk
ninger langs
transmissionssyst
emet til zone

Kun en
installation på
transmissionsled
ning (nødfors.
tilvandværk)

Indtrængning
teoretisk mulig
årsag. Ingen Ecoli i vand fra
drænbrønd

Driftshændelser
Brud

Opfølgning på
brud i
kildeområdet

Ingen brud i
kildeområdet i
2010

Lækager
(utætheder)

Trykprøvning af
ledningssystem

ledning fra vandværk
til aktuelle veje -

ledninger nedstrøms
for aktuelle veje er
tætte

Undertryk
(indtrængning)

Modelkørsel med
loggede trykdata fra
bygværk til belysning
af trykforhold i
transmissionsledning
(

2 kritiske strækninger
hvor trykkoten ligger
lavere end terræn

Teoretisk mulig årsag

Aflukninger

Stort kammer i
højdebeholder lukkes
fra, inspektion var ok

Aflukninger på
ledningsnet?

Driftssvigt

Ingen

transmissionsledning
mellem vej og
højdebeholder er tæt

Vedligehold

Teknisk tilsyn

Teknisk tilsyn på
vandværker/højdeb
eholdere/pumpesta
tioner Ok

Opfølgning på
seneste
myndighedstilsyn.
Få bemærkninger korrigeret

Komponentbrønde
på transmissionsledning fra
vandværket.

Inspektion i
beholder

Dykkerinspektion i
højdebeholder. Intet
kritisk

Inspektion af afløbsog drænsystem. Ok,
dog løbende vand i
afløb (drikkevand)

Løbende vand
stammer fra utæthed i
øst-kammer (i
sprække mellem ny
og gl. kamre).
Teoretisk mulig årsag

Kontrol af
komponenter

Kontrol
tilbagestrømssikringer i
kildeområdet. Alt ok

Kontraventiler i
distributionsbrønde.
Ok

Tilbagestrømssikringer på
spildevandssystem.
Ekstra kontrol ok

Røde brandhaner i
kilde område - ok

Processer

Opholdstid

Kun kim-tal i
stillestående vand

Biofilm

E-coli og coliforme
overlever, men
ingen vækst

Bør se forhøjede
kim-tal

Bundfald/sediment

Bund i
højdebeholder (2
kamre) er suget
rent for bundfald

Analyser af
bundsediment fra
højdebeholder
indholder
coliforme

Barriere

Ingen tekniske
barrierer mod
bakterier

UV?

Små fund af
ekskrementer fra
småorganismer

Materialer
Afsmitning

?

Organisk
indhold
(bakterievækst)

?

Overflader

?

