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Af | Richard Jensen, Projektleder, Cand. scient,  
Natur, Miljø og Trafik, Odense Kommune

I 2010 fik Odense Kommune udtaget prøve til bakteriologisk analyse hver måned på alle vandværker 
i kommunen. Det viste sig at 7 af 10 forureninger ikke blev fundet ved den rutinemæssige kontrol.

Hurtigere opdagelse af  
forureninger med bakterier  
på vandværker

De fleste vandværker vælger kun at  
udføre dette mindstekrav til antallet  
af bakteriologiske analyser. Herudover 
udføres der kontrol af drikkevandet  
på vandværkernes ledningsnet ved  
såkaldte begrænsede kontroller.
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Der er 20 almene vandværker i Odense 
Kommune. Hvert år viser nogle af vandvær-
kets lovbestemte kontrolprøver, at der er 
for mange bakterier i drikkevandet i forhold 
til de kravværdier, som gælder på områ-
det1. På vandværkerne i kommunen skal 
der ifølge drikkevandsbekendtgørelsen1 
kun foretages 1–4 årlige bakteriologiske 
kontroller på vandværket. For at undersøge 
”udbyttet” ved at forøge det årlige antal 
bakteriologiske analyser fra vandværkerne, 
foretog Odense Kommune i 2010 kontrol 
hver måned på alle vandværkerne. Ved 7 af 
10 bakteriologiske forureninger i 2010 blev 
forureningen fundet i de supplerende analy-
ser, og altså inden den rutinemæssige bak-
teriologiske kontrol blev foretaget (kontrollen 
på vandværkernes ledningsnet medregnet). 

Baggrund
Hyppigheden af bakteriologiske analyser 
på vandværkerne har været oppe at vende 
i den offentlige debat i flere omgange. 
Senest har fagbladet Ingeniøren i 2009 og 
2010 prøvet at undersøge den øjeblikke-
lige bakteriologiske kvalitet af drikkevandet 
fra vandværkerne. I denne forbindelse har 
professorerne Erik Arvin og Hans-Jørgen Al-
brechtsen fra DTU udtalt, at den lovbestem-
te kontrol er alt for dårlig til at opdage en 
bakteriologisk forurening inden for en rime-
lig tid. Odense Kommune besluttede derfor 
at undersøge effekten af, at udtage prøver 
til bakteriologisk analyse fra alle vandvær-
kerne hver måned i 2010. VandCenter Syd, 
der ejer de seks største værker, foretager 
(på eget initiativ) denne kontrol i forvejen. 

Prøverne blev udtaget og analyseret af 
Eurofins for coliforme bakterier, kimtal ved 
22 °C og kimtal ved 37 °C. Kommunen 
kunne glæde sig over alle vandværkernes 
velvillige deltagelse i projektet.

nuværende kontrolhyppighed
Drikkevandsbekendtgørelsens mindstekrav 
til hyppigheden af bakteriologiske analyser på 
almene vandværker fremgår af bekendtgø-
relsens bilag 10, og kravet til vandværkerne i 
Odense Kommune fremgår af den indsatte 
boks. De fleste vandværker vælger kun at 
udføre dette mindstekrav til antallet af bak-
teriologiske analyser. Herudover udføres der 
kontrol af drikkevandet på vandværkernes led-
ningsnet ved såkaldte begrænsede kontroller 
(kun 1 på de 5 mindste værker i kommunen). 

overskridelser af kravværdier
De observerede bakteriologiske overskridel-
ser fordelte sig som følger: I 7 tilfælde blev 
der fundet 1 – 5 coliforme bakterier pr. 100 
mL. Disse bakterier må ikke kunne påvises 
i drikkevandet, og tilstedeværelsen skyldes 
forurening fra omgivelserne. I to tilfælde sås 
overskridelser af kimtal ved 37 °C og i to til-
fælde overskridelse af kimtallet ved 22 °C. Så-
danne mindre overskridelser ses på vandvær-
ker i alle landets kommune, som det fremgår 
af artikler i Ingeniøren i 2009 og 2010.

Diskussion
Forureningskilden blev i fem af de syv 
tilfælde fundet og udbedret, og det kan 
derfor ikke afgøres, hvornår forureningerne 
ville være erkendt ved den lovbestemte, 

rutinemæssige kontrol. I de to tilfælde, hvor 
kilden ikke blev sporet, blev forureningen 
ikke fundet ved den lovbestemte kontrol. 

Hvis der kun udføres den lovbestemte 
kontrol for bakterier, vil en forurening gen-
nem f.eks. revner i en rentvandsbeholder, 
der kun ses ved kraftigt regnfald, kunne 
fortsætte meget længe uden at blive opda-
get. Det kræver nemlig at prøven tilfældig-
vis udtages efter kraftigt regnfald (og sand-
synligheden herfor stiger selvfølgelig med 
hyppigheden af prøvetagning). På dette 
tidspunkt kan den i værste tilfælde være 
tiltaget så meget, at det har sundhedsmæs-
sige konsekvenser for forbrugerne.

Det er Odense Kommunes erfaring, at 
selv ved fund af kun 1 coliform bakterie pr. 
100 mL er der tale om en forurening fra om-
givelserne, og kilden kan i de fleste tilfælde 
findes/sandsynliggøres og udbedres. Der 
udføres derfor teknisk tilsyn med vandvær-
kerne efter fund af coliforme bakterier.   

Hvis et vandværk ønsker en tidlig er-
kendelse ved bakteriologiske problemer, er 
det oplagt at supplere bekendtgørelsens 
mindstekrav til analysefrekvens.

Listeprisen for prøveudtagning og bakte-
riologisk analyse (coliforme bakterier, E. coli, 
kimtal ved 22 °C og kimtal ved 37 °C) er iflg. 
Eurofins prisliste under 1.000 kr. pr. prøve. 
Ekstraudgiften for selv de mindste vandvær-
ker vil således ikke overstige 11.000 kr. pr. år 
for denne forbedring af sikkerheden for et 
hurtigt fund af bakteriologiske forureninger.

Distribueret eller  
produceret vandmængde 

undersøgelser  
pr. år

undersøgelser  
pr. år 

Vandværker i  
odense Kommune 

m3 pr. år normal kontrol udvidet kontrol antal vandværker

3.000 - 10.000 1/21) 1/21)

10.000 - 35.000 1/21) 1/21) 5
35.000 - 350.000 1 1 8
350.000 - 1.500.000 1 1 4
1.500.000 - 2.660.000 2 1 2
2.660.000 - 3.500.000 3 1 1
3.500.000 - 7.000.000 4 1
7.000.000 - 10.500.000 4 2
10.500.000 - 14.000.000 5 2

1) Den anførte brøk skal forstås således, at ½ betyder en prøveudtagning hvert andet år.

1Miljøministerits bekendtgørelse nr. 1449 
af 11. december 2007 om vandkvalitet og 
tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Bilag 10:  
Kontrolhyppighed på 
vandforsyningsanlæg.

nB: Kun 1. del omhandlende nor-
mal kontrol og udvidet kontrol er 
medtaget, da kun disse medtager 
bakteriologiske analyser, og antal 
vandværker i odense i de enkelte 
kategorier er tilføjet.
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