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Drikkevandssediment i rør og 
tanke – en kilde til bekymring?
v. Sarah C.B. Christensen, DTU Miljø
I samarbejde med VandCenter Syd og Halsnæs 
Forsyning
Forfattere: Sarah C.B. Christensen, Marta Munk 
Tønder, Lene Crafack, Erik Arvin, Erling Nissen & 
Hans-Jørgen Albrechtsen
Drikkevandssediment forekommer i rentvands-
beholdere og ledningsnet i varierende koncen-
trationer. Der findes ikke systematiske under-
søgelser af mængden af drikkevandssediment 
i danske systemer, men ved udskylning fra 
brandhaner har vi målt over 6 liter drikkevands-
sediment i 1 m3 udskyllet vand. Da der ikke fin-
des regler vedrørende hyppighed af rensning 
af beholdere og ledningsnet, er mængden af 
sediment i høj grad afhængig af vandforsynin-
gernes procedurer for drift og rensning. Ved 
hændelser såsom trykstød og skylninger fører 
sedimentet til misfarvet og grumset vand. Men 
udgør det også et problem for den mikrobiolo-
giske drikkevandskvalitet?
Vi har undersøgt, om drikkevandssediment har 
betydning for bakterievækst og for overlevel-
sen af indikatororganismer og patogene bak-
terier, og om det dermed kan have betydning i 
forureningssituationer.
Studierne blev udført både som designede 
laboratorieforsøg med patogene bakterier og 
coliforme bakterier og som undersøgelser af 
et nordsjællandsk ledningsnet med en vedva-
rende forekomst af coliforme bakterier.

Fjernaflæsningsprojekt med 
fokus på uafhængighed af 
målerleverandør
v. Brian Truegaard, VCS
Fjernaflæsningprojekt i Odense, startede i 2009 
i samarbejde med den lokale elforsyning, og 

deres leverandør af elmåler, da leverandøren 
også producerede en vandmåler, der kunne 
kobles op imod elmåler.
Området var et helt kvarter, i indre by, med in-
dustri, etagebyggeri og fritliggende huse.
Data ville via elmåler hjemtages og videresen-
des til det fælles administrations selskab. Tide-
ligt stod det klart at én vandmålerleverandøren 
ikke kunne opfylde opgaven med alle målerty-
per, og derved var det naturligt at begynde at 
se efter alternativer. Kravspecifikationen blev 
rettet til, og der blev nu søgt efter løsninger 
der kunne snakke sammen med eksisterende 
løsninger.
En opgave der startede med ledninger og 
radiosignal, senere trådløs M-bus og senest M-
bus master med GSM/GPRS.

Potentialet for brug af Køben-
havns vandforsyningsnet som 
varmekilde i fjernvarmesystemet 
bestemt ved hjælp af EPANET-
simulerede vandtemperaturer
v. Helga Hubeck-Graudal, DTU Miljø 
(indlægsholder), Martin Rygaard, DTU Miljø, 
Brian Elmegaard & Torben Ommen, DTU 
Mekanik

Byernes vandforsyningsnet er blevet kaldt 
gigantiske uudnyttede jordvarmeanlæg. Men 
hvad er det reelle potentiale? Indvinding af 
varme fra vanddistributionen har to fordele i at 
levere rumvarme om vinteren og sænke drik-
kevandstemperaturen om sommeren. Forde-
lene kommer med den ulempe at en lavere 
drikkevandstemperatur øger energibehovet til 
vandopvarmning hos forbrugeren, men dette 
modsvares  delvist af et øget varmeoptag fra 
jorden omkring vandrørene. Med en ny bereg-
ningsmodel baseret på EPANET-MSX er det mu-
ligt at beregne dette varmeoptag og simulere 


