
Temaaften i SDV 

21.08.18

I samarbejde med VandrådetI samarbejde med Vandrådet
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Program 
Værktøjer til at opnå et godt fagligt 
samarbejde i bestyrelsen og 
grundlaget for lokalt samarbejde 
- mest mulig indflydelse på vandværkets fremtid.

• Behovsstyret Indsatsplan for vandværket• Behovsstyret Indsatsplan for vandværket
• Kontrolprogram med risikovurdering
• 2 eksempler: Hjorthede og Tirstrup vandværker –
begge som 5 års planer
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Indledning
Baggrund

• Bekendtgørelse nr. 132 - Kvalitetssikring på almene 
vandforsyninger 

• SDV kursus fra 2013/14 i KUV Ledelse & Drift med kursus 
på eget vandværk

• Vi ser først på det vigtigste – boringerne og ideer til enkle 
løsninger på midlertidige problemer med forureninger samt 
på forvarslingssystem 

• Herefter ser vil på de mange ændringer med 
drikkevandsbekendtgørelsen - til sidst kan I se på et par 
eksempler på rapporter

• Formålet er samarbejder og indflydelse på vandværkets 
fremtid
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Boringstyper

De 3 mest anvendte boringstyper

1. Tørboring

2. Skylleboring – direkte skyl

Skylleboring – lufthævemetoden3. Skylleboring – lufthævemetoden
Nr. 3 er den mest anvendte og den bedste 

metode

� Fra 2007 gælder nye regler om A-boringer

� Ældre har stor risiko for utætheder og ikke 

egnede til pesticidanalyser
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Skylleboring – lufthæve metoden

Rotationsborehoved

Mast

Skyllevæske, luft 
og løsboret matr.

Forsyningsledning 
for skyllevæske

Kompressor

Rullemejsel/vingemejsel

Trykluftpassage

Vægtstænger

Borestamme

Arbejdsrør/standrør
Skyllebassin
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1. Det er vigtigt med korrekt placering 
af prøvehanen?

2. Filter og gruskastning skal være 
korrekt dimensioneret og en pumpe 
der passer til boringens sænkning.

Hvad er især vigtigt for en A-boring!

Overbygning : 
Terrænliggende råvandsstation 

Råvandsledning 

Prøvehane 

Ventil 

Vandmåler 

 

Prøvehane Vandmåler

Overbygning :
Terrænliggende råvandsstation

Råvandsledn
Ventil

3. Forerøret skal være 100 pct. tæt

4. Forsegling med ekspanderende ler –
bentonite hele vejen op fra filter til 
terræn

5. Det er vigtigt, at boringens DGU nr. 
er synlig ved prøvehanen

Stigrør 

Forerør 

Dykpumpe 

Filtergrus 

Filter 

Øvre grund-
vandsspejl 

Nedre grund-
vandsspejl 

Bentonite 

sandlag 
Filter

Filtergrus

Dykpumpe

Forerør

Bentonite

Stigrør

Sandlag 

Nedre grund-
vandsspejl

Øvre grund-
vandsspejl
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Boringernes tilstand

 

Ler Jernrør 

Tørbrønd Tørbrønd

• Boringerne er vandværkets livsnerve

• Vigtigt at vedligeholde boringer

K alk 

• Regelmæssig tilsyn og egenkontrol  

• Trykprøvning af forerør, rør, m.m.

• Utæt forerør eller samlinger?

• Pejlinger i ro og i drift er vigtige
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Boringerne – Levetidsforlængelse 
Separationspumpning ex. Gjessø vv

LerJernrør

Prøvetagning nedre
Prøvetagning øvre

Kalk
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Analyser på internettet
Eksempel BAM – Gjessø Vandværk
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Overvågning af boringer – tryktests
Utæt forerør eller samlinger?

Til vandværk

Overgang til råvandsledning

Manometer og kuglehaneManometer og kugleventil

PrøvehaneFlange for prøvepumpning

Pejlerør med kugleventil 
og pejlestuds

Ekstra 
kontraventil

Dykpumpe

Ekstra kontraventil

Stigrør med flange i rustfri 
eller galv. stål

T-stykke til kompressortilkobling

Udluftning med kugleventil og manometer

Driftvandspejl

Rovandspejl

Forerørsafslutning
/flangekobling

og pejlestuds
Råvandsventil

10 10



Boring og råvandsssytem

• Diskussion

• Spørgsmål

• Næste emne – opsætning af kontrolprogram • Næste emne – opsætning af kontrolprogram 
med risikovurdering – og Behovsstyret Indsatsplan

• De nye regler i oversigt

• Eksempler fra Hjorthede og Tirstrup

• Vises i pdf - format
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Kontrolprogram - med 
risikovurdering

• Kontrolprogram uden og med risikovurdering ift. 

nyeste bekendtgørelse nr. 975

• Teknisk tilsyn, tilladelsen, forsyningsplaner, 

indsatsplan, forureninger

• Beredskabsplan, ledelsessystem

• Historiske analyser – hvad er sket tidligere  
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Risikovurdering

Til grund for risikovurderingen bør der foreligge:

• Tidligere analyser
• Nyere tilsyns- eller tilstandsrapport
• Indvindingstilladelse
• Vedligeholdelsesplan• Vedligeholdelsesplan
• DDS / Kvalitetssikring iflg. BEK 132 (2013)

Mulighed for at udvide/reducere analyseparametre og 
hyppigheder
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Kontrolprogram

Kontrolprogram skal indeholde:

• Efterprøve om foranstaltningerne til begrænsning af 
risiciene for menneskernes sundhed i hele forsyningens 
længde fungerer effektivt
• Analyseparametre og hyppighed• Analyseparametre og hyppighed
• Prøvesteder
• Egenkontrol incl. on-line målinger
• Vedligehold og inspektion
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Ny drikkevandsbekendtgørelse
Ø Bekendtgørelse 1147 af 24/10-2017
Ø Trådt i kraft 27/10-2017
Ø Overgangsperiode indtil d. 1/1-2018, hvor Tilsynsmyndigheden skal 
have fastlagt nyt kontrolprogram
Ø Afløst af en ny bekendtgørelse nr. 975 pr. 1/7-2018

Ø Risikovurdering som basis for KontrolprogramØ Risikovurdering som basis for Kontrolprogram
Ø Begge skal godkendes af Tilsynsmyndigheden
Ø Ingen risikovurdering = ingen fleksibilitet i kontrolprogram

Ø Grænseværdierne skal nu overholdes hos forbrugerne
Ø Vandprøven skal tages med det samme - uden rengøring af 
vandhane og uden at lade vandet løbe i forvejen (på godt dansk: ”First
flush”)
Ø Hvis grænseværdierne ikke overholdes, skal vandværket bevise, om 
overskridelsen skyldes forbrugerens installationer eller vandværkets 
samlede vandforsyningsanlæg.
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Ny drikkevandsbekendtgørelse
Ø A-prøve (erstatter Begrænset kontrol)

Ø B-prøve (erstatter Normal, Udvidet, Org. og Uorg. kontrol)

Ø Udtages på Taphane hos forbruger – straksprøve uden udskylning
Ø Kvalitetskrav kun på TaphaneKvalitetskrav kun på Taphane

Ø Boringskontrol uændret

Ø Ingen krav til prøver på Afgang værk - Undtagen kontrol af nitrit 
samt effekten af fjernelse af Metan/Svovlbrinte skal dokumenteres

Ø Kontrolhyppigheder udregnes på basis af udpumpet mængde pr. 
dag
Ø Kontrolprogrammet gælder i 5 år. Ændres eller fortsætter uændret
Ø Udtagningssteder skal angives i kontrolprogram
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A-prøve – hos forbruger
På taphane, som sædvanligvis anvendes til drikkevand.

Parametre:
Ø Mikrobiologiske parametre: E-coli, Coliforme bakterier, kimtal 

ved 22 grader ved 22 grader 
Ø pH, ledningsevne, smag, lugt, farvetal, jern, nitrit, turbiditet
Ø evt. andre parametre der er relevante ifølge en 

risikovurdering

Under bestemte omstændigheder tilføjes flg. parametre til gruppe A-parametrene:
A) Ammonium og nitrit, hvis der anvendes chloraminering
B) Nitrit, hvis ammoniumindholdet i sidste prøve af drikkevandet overstiger 0,05 mg/l
C) Aluminium, hvis det bruges som vandbehandlingskemikalie
D) Chlor (frit og total) eller rester af andet desinfektionsmiddel, hvis vandet 

desinficeres. Analyse foretages på prøveudtagningsstedet.
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B-prøve – hos forbruger
På taphane, som sædvanligvis anvendes til drikkevand.

Alle parametre, som ikke analyseres under Gruppe A, og som er 
fastsat i bekendtgørelsens bilag 1 a-d: 

Ø Temperatur, NVOC, natrium, ammonium, mangan, chlorid, sulfat, nitrat, Ø Temperatur, NVOC, natrium, ammonium, mangan, chlorid, sulfat, nitrat, 
nitrit, fluorid, uorganiske sporstoffer: (aluminium, antimon, arsen, bly, bor, 
cadmium, cobolt, chrom, cyanid, kobber, kviksølv, nikkel, selen, zink), 
halogenholdige omdannelsesprodukter, organiske mikroforureninger: 
(pentachlorphenol, acrylamid, epichlorhydrin, vinylchlorid, flygtige organiske 
chlorforbindelser, benzen, benz(a)pyren, fluoranthen, benzo(b)fluor- anthen, 
benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren, PFAS-
forbindelser, pesticider, aldrin, dieldrin, heptachlor, heptachlorepoxid).

Ø Analysepakke med alle parametre vil beløbe sig til 10.000- 12.000 kr.

Eller
Parametre som er bestemt ved en risikovurdering
Ø Prisen vil blive mindre
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Boringskontrol
(prøvehanen bør være ved boringen)

Ø Ingen ændringer

Ø Samme parametre og hyppigheder

Ø Dvs. hvert 3 / 4 / 5 årØ Dvs. hvert 3 / 4 / 5 år

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvaliteten af vandet:

Ø Naturligt forekommende stoffer

Ø Forureningsindikatorer  

Ø Vandbehandling på vandværket
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Hvor skal analysen udtages?

VANDVÆRK

Boringskontrol Kontrolmåling
vandforsyningsanlæg

A-prøver &
B-prøver

Kontrolmåling
ledningsnettet

Vandværkerne skal udarbejde en plan over prøvetagningssteder.
Kommunen skal godkende planen – eller ændre den.
Planen skal dække hele kontrolplans-perioden – dvs. 5 år. 
Prøver skal fordeles jævnt over året.
For meget små forsyninger, der kun tager 1 prøve/år, skal prøverne over 5 år også fordeles jævnt, 
både over ledningsnet og årstider. 
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Kontrolprogram

• Diskussion

• Spørgsmål

• Næste emne – 2 eksempler Hjorthede og Tirstrup• Næste emne – 2 eksempler Hjorthede og Tirstrup
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