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Disposition

1. Hvor kontrolleres vandet?

2. Hvad kontrolleres for?

3. Særlig vigtige parametre

4. Andre kontroller



Kontrol af vandkvalitet

Boringskontrol Afgang 
vandværk

Ledningsnets-
prøver

Forbrugers 
taphane

Grænseværdier



Hvad bliver drikkevand og råvand
analyseret for?

Søg på ”Geus jupiter”

Klik på ” National boringsdatabase (Jupiter) – GEUS”

Klik på ”Adgang til data” i venstre side

Klik på ”Søgeformular” (eller ”Interaktivt kort”)

Jupiter – søgeformular
Jupiter - Interaktivt kort

https://data.geus.dk/JupiterWWW/index.jsp
https://data.geus.dk/geusmap/?mapname=jupiter&lang=da#baslay=baseMapDa&optlay=&extent=591486.2987748388,6106693.374265309,703867.2291208227,6159099.415722404




De vigtigste parametre at holde øje med

Altid:

▪ Kimtal og coliforme bakterier

▪ Behandlingsparametre: Ilt, jern, mangan, ammonium, nitrit 
og arsen (+farve, lugt, temperatur, turbiditet)

▪ Miljøfremmede stoffer – pesticider

Nogle steder – ofte på småøer:

▪ Chlorid

▪ Nitrat og sulfat

Særlige tilfælde:

▪ Natrium, bor, nikkel, flourid………



Kimtal og coliforme bakterier
- tegn på forurening af vandet

Ventil udskiftet 
4 dage før 
prøvetagning.
Omprøve OK

Forhøjet kim: Forurening 
eller vækst

Coliforme bakt.: Forurening

Grænseværdi: 50/200 pr. ml.



Bakteriologiske forureninger

Tiltag:
- Sundhedsmæssig 

vurdering
- Anvendelses-

begrænsninger?
- Opsporing af 

kilden
- Afhjælpning



Behandlingsparametre
- jern, mangan, ammonium, nitrit og arsen
- tegn på om anlægget virker

▪ Kr. Stillinge Vandværk – 1 boring

Parameter Råvand Rentvand Grænseværdi

Ilt 0,4 mg/l 8,7 mg/l -

Jern 1,9 mg/l <0,01 mg/l 0,2 mg/l

Mangan 0,077 mg/l <0,002 mg/l 0,05 mg/l

Ammonium 0,75 mg/l 0,007 mg/l 0,05 mg/l

Nitrit 0,019 mg/l <0,001 mg/l 0,1 mg/l

Arsen 2,7 ug/l 0,7 ug/l 5 ug/l

Chlorid 43 mg/l 43 mg/l 250 mg/l

Overskridelse for jern, mangan, ammonium, nitrit (eller arsen):

• Vandbehandlingsanlægget virker ikke tilfredsstillende!

• Løsning: Find fejlen



Chlorid
– tegn på ikke-bæredygtig indvinding

Drikkevandskriterium: 250 mg/l

Stigende chlorid:
• Overvej at reducere 

eller ændre indvinding



Miljøfremmede stoffer



Pesticider

Er det sundhedsskadeligt?

Er boringen utæt?

Er der oplagte kilder tæt på?

Er fortynding løsningen?

Skal boringen lukkes?

Skærpet overvågning?



Nitrat

Drikkevandskriterium 50 mg/l

Høj nitrat:

• Er det nødvendigt at 
begrænse landbrugsdriften?

• Kan vi blande os ud af 
problemet?



Nitrat og sulfat

Bemærk skala
Drikkevandskriterium: 50 mg/l

Ikke et nitratproblem nu – men det kan komme!

Problem?

Drikkevandskriterium 250 mg/l



Andre kontroller

▪ Indvinding pr. boring

▪ Pejlinger i ro og drift

▪ Beregn specifik sænkning

▪ Besigtigelse af boringer og vandværk

▪ Tilstandskontrol af boringer

▪ Inspektion af rentvandstank


