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Hvad er drikkevandssediment 
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Hvad er drikkevandssediment 
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Mikroskopiering af drikkevandssediment 
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Bestanddele 

Christensen et al. 2014 Mikrobiel vandkvalitet i rentvandsbeholdere efter inspektion og rensning  



Sammenligning med drikkevand 

 

Metaller 

Jern: <0,01 mg/l 

Mangan: <0,005 mg/l 

 

Organisk materiale 

NVOC: 1,4 mg/l 

 

Bakterier 

Kimtal 22: <1 CFU/ml 

 

Metaller 

Jern: 200 mg/g tørvægt 

Mangan: 154 mg/g tørvægt 

 

Organisk materiale 

TOC: 30 mg/g tørvægt  

 

Bakterier 

Kimtal 22: 10.000 – 100.000/ml 

 



Undersøgelser af drikkevandssediment 

Overlevelsesforsøg med indikatorer og patogener i lab 
 
 

Undersøgelse af coliform forekomst i distributionssystem 
 
 

Sammenhæng mellem sediment og forekomst af højere 
organismer 
 

 



Overlevelsesforsøg 

• Vand og drikkevandssediment fra 
VandCenter Syd 

• Ikke steriliseret 

• Campylobacter jejuni, Escherichia coli og 
Klebsiella pneumoniae tilsat - 103 CFU/ml 



Overlevelsesforsøg 



Overlevelsesforsøg – VBNC (viable but 
non-culturable) Campylobacter jejuni 

2 kulturer Campylobacter jejuni 

• Æg 

• Bolton Broth 

 



Opsummering 

Højeste koncentrationer af alle bakterier i sediment 
 

Længere overlevelse i sediment 
 

Hurtig omfordeling af indikatorer og patogene bakterier fra 
vandfase til sediment 

 
VBNC i sediment selv efter længere tids målinger på 0 CFU/ml 
 



Coliforme bakterier i distributionssystem 

Baggrund 

• Opdaget efterår 2014 

• Spredt over nettet 

• Ingen kilde identificeret 

• Skylning ikke tilstrækkeligt 

• Ingen vækst og lav 
overlevelse ved 20°C 

 

Spørgsmål 

• Kan de coliforme bakterier 
overleve i drikkevand? 

• Kan de vokse i drikkevand? 

• Betydning af rørmateriale, 
membraner eller sediment? 

• Hvilken art? 

  



Coliforme bakterier i distributionssystem - 
Prøvetagning 



Coliforme bakterier i distributionssystem –  
DNA analyse og forsøgsopstilling  

DNA analyser  (16S rDNA) 
 

Serratia fonticola (98,4 % 
lighed) 
 
100 % lighed mellem coliforme 
bakterier i ledningsnetprøver fra 
december 2014 og april 2015 



Coliforme bakterier i distributionssystem - 
Resultater 

Rørmateriale Tilsat i forsøgsglas med rør Coliforme bakterier [MPN/cm2] 
Dag 0 Dag 22 Dag 42 

PE 
Vand + sediment + gummi  

4 
0,2 0 

Vand  0,1 0 
PVC Vand  30 0,7 0 

Tilsat i forsøgsglas med gummistykker Coliforme bakterier [MPN/cm2] 
  Dag 0 Dag 19 Dag 42 
Vand + gummi 

17  

0      0,04 
Vand + gummi 0 0 
Vand + gummi + sediment  0      0,07 
Vand + gummi + sediment    0,5 0 
Vand + gummi + sediment + PE    0,5      0,03 
Vand + gummi + vækstmedie    6,1      0,11 



Coliforme bakterier i distributionssystem - 
Resultater 



Coliforme bakterier i distributionssystem - 
Resultater 

Vandprøver Sedimentprøver 



Coliforme bakterier i distributionssystem - 
Opsummering 
 
Serratia fonticola 
• Langsomtvoksende coliform bakterie 
• Vokser ved lave temperaturer  
• Kan overleve i næringsrige drikkevandssystemer 

 
• Detekterbar i hele forsøgsperioden (43 dage) i 40 % af opstillingerne 
• Højeste koncentrationer målt i sedimentet 
• Overlevelsesgrad højest i glas med sediment (83 %) 

 
 

 
 
 



Sammenhæng mellem sediment og 
forekomst af højere organismer 

Christensen et al. 2011. Water Research 



Konklusion 

Drikkevandssediment fungerer som fødegrundlag for højere 
organismer  

Drikkevandssediment indeholder højere bakteriekoncentrationer og 
mere næring end vandfasen 

Omfordeling af indikatorer og patogener 

Drikkevandssediment kan forlænge overlevelsen af patogene bakterier og 
indikatorbakterier – laboratoriekulturer og Serratia fonticola fra ledningsnet 
VBNC bakterier har gode vilkår i drikkevandssediment 
 
Ja 



Løsning 

Fjerne kilden til bekymring 
 
Regelmæssige beholderrensninger ved enten nedtømning og 
spuling eller ”støv”sugning udført af dykkere 
 
Skylning/rens med svamp i rørstrækninger med meget lavt flow 
og stagneringszoner 
 
Optimering af vandbehandling 
 
Design efter daglig høj hastighed 



Tak for opmærksomheden 
 
Særlig tak til 
 
• VandCenter Syd A/S 

 
• Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a 
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