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Introduktion


Baggrund

•	 Vandsektoren er underlagt en incitamentsbaseret økonomisk 
regulering med økonomiske rammer (TOTEX) og benchmarking. 
Formålet med reguleringen er at sikre, at selskaberne drives 
effektivt.

•	 Det er politisk aftalt at integrere forsyningssikkerhed i den 
økonomiske regulering for bedre at tage højde for omkostninger 
til forsyningssikkerhed. Det undersøges i den forbindelse om og i 
så fald hvordan benchmarkingmodellerne vil kunne tage højde 
for omkostninger til forsyningssikkerhed ved at integrere 
forsyningssikkerhedsparametre uden det slækker på krav til 
effektivitet.

•	 Anvendes data for forsyningssikkerhed til økonomisk regulering, 
er det afgørende at de er valide og retvisende ift. det de skal 
måle.

Opgaven

•	 Der findes en række data for forsyningssikkerhed i dag, bl.a. fra 
performancebenchmarkingen, men det er usikkert hvor valide og 
sammenlignelige disse data er på tværs af selskaberne.

•	 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Miljø- og 
Fødevareministeriet har bedt NIRAS om at undersøge de 
eksisterende datas egnethed til benchmarking af 
forsyningssikkerhed og give forslag til mulige nye data.

•	 For de eksisterende data undersøges: 

•	 Kvaliteten/validiteten af de tilgængelige data

•	 Hvordan datakvaliteten evt. kan øges og evt. ressourceforbrug 
hos forsyningerne hvis datakvaliteten skal øges

•	 Analyserne dækker både vand- og spildevand
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Sammenhæng med begrebet 
forsyningssikkerhed

Hvad er forsyningssikkerhed?*

•	 Vandselskabernes leverance af forsyningssikkerhed for drikkevandsområdet er sikker og stabil håndtering af drikkevand af god kvalitet.

•	 Vandselskabernes leverance af forsyningssikkerhed for spildevandsområdet er sikker og stabil håndtering af spildevand med udledning 
af vand, der ikke har negative indvirkninger på miljøet.

Vand

•	 Med ”god kvalitet” menes hçj kvalitet af det vand, som forbrugerne modtager. Dvs. der er ikke overskridelser af grænseværdier for 
 
vandkvalitet.


•	 Med ”sikker og stabil håndtering” menes, at forbrugerne har kontinuerlig adgang til vand. Dvs. der er ikke afbrud af vandforsyningen.

Spildevand

•	 Med ”fravær af negative indvirkninger på miljçet” menes overholdelse af udledningstilladelser.

•	 Med ”sikker og stabil håndtering” menes, at forbrugerne har kontinuerlig adgang til at komme af med vand. Dvs. forsyningen er ikke
 
afbrudt og der er ikke opstuvninger til terræn hvor forbrugerne kan komme i kontakt med urenset spildevand.


Vurdering af sammenhængen mellem forskellige variable og begrebet forsyningssikkerhed

•	 Variable, der har en direkte teknisk/fysisk sammenhæng med ovenstående definition af forsyningssikkerhed (fx afbydelsesminutter) 
 
vurderes bedre end variable, som beskriver en indirekte sammenhæng (fx vandspild og indsivning).


*Jf. Udbudsmaterialets bilag 1. 
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Datakvalitet
Opsummering af konklusioner – Vand 1

Signaturforklaring 

Høj grad 

Nogen grad 

Lille grad/slet ikke 

Parameter Samlet teknisk vurdering, se afsnit 3 for 
uddybning

Beskrivende statistik, se afsnit 4 for 
uddybning

Vurdering af forsyningernes praksis 
med indsamling af data, se afsnit 5 for 
uddybning

Bakteriologiske 
overskridelser og 
kogeanbefalinger (per 
mio. m3 vand)

Ud fra en rent teknisk vurdering, er denne 
variabel en god indikator for 
forsyningssikkerhed. Der bør tages højde for 
påvirkning af tilfældige hændelser, fx ved at 
tage et gennemsnit over flere år

Data for kogeanbefalinger registreres ikke 
centralt i dag. 

Data for bakteriologiske overskridelser er 
gode. Få manglende observationer. Dog 
mange 0-observationer og forventeligt 
mange outliers for forsyninger mellem 
200.000-800.000 m3.

Bakteriologiske overskridelser: Ikke belyst i 
interviews. 

Kogeanbefalinger: Sker yderst sjældent, 
men registreres, når det sker hos 
forsyningen. 

Vurderes som en relevant parameter af 
forsyningerne.

Uplanlagte og 
planlagte afbrydelser 
(min. per adresse)

Ud fra en rent teknisk vurdering, er denne 
variabel en god indikator for 
forsyningssikkerhed. Der bør tages højde for 
påvirkning af tilfældige hændelser, fx ved at 
tage et gennemsnit over flere år

Kun data for uplanlagte afbrydelser opgøres 
i dag. En del manglende observationer og 0 
observationer samt forventeligt mange 
outliers for forsyninger mellem 200.000
800.000 m3.

Planlagte afbrydelser opgøres sjældent af 
forsyningerne i dag, men kan ofte 
udtrækkes fra kundevarslingssystemer. 

Vurderes som relevant af forsyningerne men 
bør veje mindre end de uplanlagte.
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Datakvalitet 
Opsummering af konklusioner – Vand 2

Signaturforklaring 

Høj grad 

Nogen grad 

Lille grad/slet ikke 

Parameter Samlet teknisk vurdering, se afsnit 2 for 
uddybning

Beskrivende statistik, se afsnit 3 for 
uddybning

Vurdering af forsyningernes praksis 
med indsamling af data, se afsnit 4 for 
uddybning

Nitrit (overskridelser 
per mio. m3 vand)

Ud fra en rent teknisk vurdering, er denne 
variabel en relativt god indikator for 
forsyningssikkerhed. Hvis den kun måles, 
når filtre ikke er under indkøring. Det er dog 
en udfordring at den ikke er relevant for alle 
forsyninger.

Datagrundlaget for opgørelse af 
parameteren er mangelfuldt, selvom der er 
høj kvalitet af de bagvedliggende data. 
Meget få overskridelser som derfor kommer 
til at fremstå som outliere.

Vurderes som relevant af forsyningerne men 
bør tage højde for analysefrekvens og 
kvalitet af råvand.

Jern, mangan, pH, 
ledningsevne 
(overskridelser per 
mio. m3 vand)

Ud fra en rent teknisk vurdering, er jern og 
mangan relativt gode indikatorer for 
forsyningssikkerhed. Det er dog en 
udfordring at indikatorerne ikke er relevante 
for alle forsyninger.

Datagrundlaget for opgørelse af 
parameterene er mangelfuldt, selvom der er 
høj kvalitet af de bagvedliggende data. 
Meget få overskridelser som derfor kommer 
til at fremstå som outliere. Ingen 
registrerede overskridelser for pH og 
ledningsevne.

Vurderes som relevant af forsyningerne men 
bør tage højde for analysefrekvens og 
kvalitet af råvand.

Sulfat på kildeplads 
(Forslag til ny 
variabel)

Ud fra en rent teknisk vurdering, er denne 
variabel en relativt god indikator for 
forsyningssikkerhed på længere sigt. Der 
skal dog findes en konkret 
opgørelsesmetode, da det er en ny variabel.

Data findes ikke centralt registreret i dag. Sulfatindhold måles i de 
3-5 årlige boringskontroller. Begrænset 
grundlag for at se tendenser. Vurderes som 
en relevant parameter af forsyningerne. Se 
også afsnit 7.

Vandtab (% af 
distribueret mængde) 
Fra Bilag 1

Ud fra en rent teknisk vurdering er denne 
variabel ikke en god indikator for 
forsyningssikkerhed.

Enkelte outliers / fejlindberetninger Ikke indgået i interviews.
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Datakvalitet 
Opsummering af konklusioner – Spildevand 1

Signaturforklaring 

Høj grad 

Nogen grad 

Lille grad/slet ikke 

Parameter Samlet teknisk vurdering, se afsnit 2 for 
uddybning

Beskrivende statistik, se afsnit 3 
for uddybning

Vurdering af forsyningernes praksis 
med indsamling af data, se afsnit 4 for 
uddybning

Opstuvnings-hændelser 
som følge af 
regnhændelser 
(Hændelser/10 km/år)

Ud fra en rent teknisk vurdering, er denne variabel 
en god indikator for forsyningssikkerhed. Der bør 
tages højde for om der er tale om et 
spildevandssystem eller et separat 
regnvandssystem eller et fællessystem

Data findes ikke centralt registreret i 
dag.

Lav datakvalitet. 
Hændelser registreres 
primært i det omfang kunder gør 
opmærksom på dem. Mange hændelser 
registreres ikke.

Opstuvnings-hændelser 
som følge af blokerede 
ledninger, nedbrud af 
pumpestationer mv. 
(Hændelser/10 km/år)

Ud fra en rent teknisk vurdering, er denne variabel 
en god indikator for forsyningssikkerhed.

Data findes ikke centralt registreret i 
dag.

Moderat datakvalitet. 
Hændelser registreres 
ofte i SRO-systemer eller af 
driftsafdelinger, der udbedrer dem. Men 
forskellig registreringspraksis fra selskab 
til selskab.

Procent indsivning af 

vand 

(%)

Ud fra en rent teknisk vurdering, er denne variabel 
ikke en god indikator for forsyningssikkerhed. 
Sammenhængen med forsyningssikkerhed er 
indirekte, og forsyningen kan ikke altid påvirke 
mængden af indsivning.

Stærkt mangelfulde data. Lav datakvalitet. Beregnes via 
forskellige metoder og ud fra antagelser 
og estimerede mængder. Vurderes ikke 
som en relevant parameter af 
forsyningerne

Aflastningsmængde fra 

overløb og udløb til 

recipient 

(Forslag til ny variabel)

Ud fra en rent teknisk vurdering, er denne variabel 
en god indikator for forsyningssikkerhed. Dog skal 
der tages højde for udledningstilladelse. Bør 
opgøres relativt til denne, fx som en overskridelse.

Data er registreret i PULS, men er 
mangelfulde. Beregnet værdi, 
da der kun findes flowmålere på 
meget få overløbsbygværker. 
Ikke medtaget i beskrivende statistik

Ikke indgået i interviews.
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Datakvalitet 
Opsummering af konklusioner – Spildevand 2 (øvrige variable fra Bilag 1)

Signaturforklaring 

Høj grad 

Nogen grad 

Lille grad/slet ikke 

Parameter Samlet teknisk vurdering, se afsnit 2 for uddybning Beskrivende statistik, se afsnit 
3 for uddybning

Vurdering af 
forsyningernes praksis 
med indsamling af data

Gns. udløbs

koncentration, N
Ud fra en rent teknisk vurdering denne variabel en relativt god indikator 
for forsyningssikkerhed. Der bør tages højde for recipientens følsomhed, 
fx ved at måle variablen som en overskridelse.

En del manglende observationer. 
Nogle outliers.

Ikke indgået i interviews.

Gns. udløbs

koncentration, Total-P
Ud fra en rent teknisk vurdering denne variabel en relativt god indikator 
for forsyningssikkerhed. Der bør tages højde for recipientens følsomhed, 
fx ved at måle variablen som en overskridelse.

En del manglende observationer. 
Nogle outliers.

Ikke indgået i interviews.

Gns. udløbs

koncentration, BI5 

(COD eller BOD)

Ud fra en rent teknisk vurdering denne variabel en relativt god indikator 
for forsyningssikkerhed. Der bør tages højde for recipientens følsomhed, 
fx ved at måle variablen som en overskridelse.

En del manglende observationer. 
Nogle outliers.

Ikke indgået i interviews.

Stofmængder i kg/mm 
årsnedbør for 
kvælstof, fosfor og 
organisk stof for alle 
regnbetingede 
udledninger

Ud fra en rent teknisk vurdering disse variable relativt gode indikatorer 
for forsyningssikkerhed. Der bør tages højde for udlederkrav, fx ved at 
måle variablen som en overskridelse af disse. Herudover skal der tages 
højde for nedbørsmængder og kildepåvirkning ved opgørelse af data.

Få manglende observationer men 
en større gruppe outliers. 
Parameteren indsamles ikke i sin 
fulde form i dag, og skal derfor 
beregnes.

Ikke indgået i interviews.

Antal afløbsstop pr. 10 
km ledning per år

Ud fra en rent teknisk vurdering er denne variabel ikke en god indikator 
for forsyningssikkerhed, og problemstillingen er allerede delvist dækket 
af indikator vedr. opstuvning.

Få manglende observationer. 
Nogle outliers.

Ikke indgået i interviews.
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Konklusioner: Analyser af nitrit - Effekt af 
prøvehyppighed

• Data giver ikke indikation af, at der er en optimal analysehyppighed for vandværker på baggrund af indvindingstilladelsen. 
Datagrundlaget er for spinkelt, til at kunne konkludere på det. Dog ser det ud til, at en halvering i analysehyppighed medfører en 
halvering af overskridelser.

• Tilstedeværelse af nitrit ved afgang vandværk er typisk en effekt af driftsforstyrrelser herunder filterskyl eller utilstrækkelig omsætning 
af ammonium i filtrene. Ved hyppige prøvetagninger vil sandsynligheden for at måle nitrit øges på baggrund af de periodiske filterskyl.

• Det anbefales at opstille en model, som er baseret på gentagne overskridelser, som ikke relateres til indkøring af filtre med nye 
filtermaterialer.
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Konklusioner: Analyser af jern, mangan, pH og 
ledningsevne - Effekt af ændret prøvetagningssted

Jern
• Litteraturen indikerer, at der er en risiko for at indholdet af jern øges gennem ledningsnettet, hvis der er ældre vandrør af galvaniseret 

stål eller støbejern, og i særdeleshed hvis der er ældre vandrør af stål.
• Ved dataanalysen er vandprøver udtaget ved afgang vandværk sammenlignet med hhv. vandprøver udtaget ved forbruger efter 

gennemskyl og uden gennemskyl. Der kan være kvalitetsoverskridelser hos forbrugeren (typisk uden gennemskyl) uden samtidig 
overskridelse ved afgang vandværk. Prøver uden gennemskyl repræsenterer afsmitning fra forbrugernes installationer snarere end 
vandkvaliteten i ledningsnettet.

Mangan
• Litteraturen indikerer, at der er kan være en risiko for at indholdet af mangan stiger gennem ledningsnettet, hvis der er ældre vandrør af 

stål.
• Ved dataanalysen er vandprøver udtaget ved afgang vandværk sammenlignet med hhv. vandprøver udtaget ved forbruger efter 

gennemskyl og uden gennemskyl.
• Der ses stort set ingen ændringer mellem indhold ved afgang vandværk og ved forbruger.
PH
• Der er ikke indikationer i litteraturen på, at pH ændrer sig fra afgang vandværk til forbruger, medmindre det er i kontakt med vandrør af 

beton, hvilket kan ske ved tilstedeværelse af eternit eller Bonna som rørmateriale i ledningsnettet. Brugen af eternit til vandrør er 
udfaset, og eksisterer kun i begrænset omfang i ældre ledningsnet.

• Dette bekræftes af dataanalysen, der viser at pH generelt ligger mellem 7 og 8,3 for de undersøgte vandværker.
Ledningsevne
• Der er ikke indikationer i litteraturen på, at ledningsevnen ændrer sig fra vandværket og i ledningsnettet til forbrugeren.
• Dataanalysen viser dog en lille tendens til, at ledningsevnen falder fra afgang vandværk til forbruger. Dette tilskrives udfældning i 

ledningsnettet.
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Konklusioner - Erhvervsøkonomisk 
vurdering af omk. ved øget datakvalitet

• Datakvaliteten af de data, som allerede indsamles i dag, vurderes at være relativt høj for de fleste parametre. Kvaliteten af disse data 
kan primært øges via forbedret vejledning af de forsyninger, som indberetter usikre data (som kan blive til outliers) og opfølgning på 
dem, der ikke indberetter i dag (manglende observationer). Dette bør ikke have erhvervsøkonomiske konsekvenser hos forsyningerne.

• De væsentligste erhvervsøkonomiske omkostninger vil derfor være relateret til registrering og indberetning af nye data til. 
Konsekvenserne vil afhænge af, hvilke data forsyningerne allerede har, og hvilken kvalitet disse data har i dag.

• De væsentligste erhvervsøkonomiske konsekvenser må derfor forventes at opstå i tilfælde af: 

• Krav om opgørelse af planlagte afbrydelser hos selskaber, som ikke har et kundevarslingssystem, de kan trække data ud af. 
Omkostningerne til et kundevarslingssystem varierer, men ligger ifølge Forsyningssekretariatets afgørelser om økonomiske rammer i 
niveauet 6.000-13.000 kr./år

• Krav om øget prøvehyppighed for nitrit, jern, mangan, pH, ledningsevne. Typiske prøveomkostninger: 1.000-2.000 kr. per prøve.

• Krav om måling af sulfat. Typiske prøveomkostninger: 1.000-2.000 kr. per prøve.

• Krav om måling af opstuvningshændelser som følge af blokerede ledninger, nedbrud af pumpestationer mv. Det har ikke været 
muligt at etablere en enhedsomkostning til etablering af en niveaumåler monteret i hver brønd, da den vil variere meget.

• Krav om måling af stofmængder i kg/mm årsnedbør for kvælstof, fosfor og organisk stof for alle regnbetingede udledninger. Det har 
ikke været muligt at etablere en enhedsomkostning til etablering af måleudstyr i bygværker, da den vil variere meget.
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Samlede anbefalinger

Vand

• Data vedr. bakteriologiske overskridelser og uplanlagte afbrud er gode indikatorer for forsyningssikkerhed med relativt god datakvalitet.

• Data vedr. overskridelser af nitrit, jern og mangan afspejler forsyningssikkerhed, men man bør tage højde for, at ikke alle forsyninger vil 
kunne opleve overskridelser, pga. kvaliteten af deres råvand. Herudover: 

• Observationer af overskridelser af nitrit pga. indkøring af filtre bør udgå af datagrundlaget. At sortere disse observationer fra vil 
kræveyderligere informationer, som ikke indsamles i dag. Der bør igangsættes et arbejde med at indsamle disse informationer.

• Data vedr. jern og mangan bør måles ved vandværk eller hos forbrugeren. Ved måling af jern hos forbrugeren dog først efter 
gennemskyl.

• Der bør igangsættes et arbejde med at indsamle data omkring planlagte afbrud.

• Der kan igangsættes et arbejde med at indsamle data omkring kogeanbefalinger.

• Der kan igangsættes et arbejde med at finde en model for, hvordan data for sulfat bedst indsamles, bearbejdes og fortolkes.

13 



     
 

      
      

  

        
 

        
      

          
   

Samlede anbefalinger

Spildevand

• Data vedr. udløbskoncentrationer er relativt gode, men der er en del manglende observationer og også nogle outliers. Parameteren bør 
opgøres som en overskridelse af udlederkrav.

• Der bør igangsættes et arbejde med at registrere opstuvningshændelser som følge af regnhændelser. Registreringen bør tage højde for 
afløbssystemets opbygning, herunder om der er tale om et spildevandssystem, et separat regnvandssystem eller et fællessystem (Se 
afsnit 9 for definitioner).

• Der bør igangsættes et arbejde med at registrere opstuvningshændelser som følge af blokerede ledninger, nedbrud af pumpestationer 
mv.

• Der bør igangsættes et arbejde med at forbedre datagrundlaget til at opgøre stofmængder i kg/mm årsnedbør for kvælstof, fosfor og 
organisk stof for alle regnbetingede udledninger. Variablen bør opgøres som en overskridelse relativt til udledningstilladelsen.

• Der kan igangsættes et arbejde med at forbedre datakvaliteten for aflastninger. Variablen bør opgøres som en målt og ikke en beregnet 
værdi. Bør endvidere måles som en overskridelse relativt til udledningstilladelsen.
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Øvrige bemærkninger fra forsyningerne

Fra interviews

• Forsyningerne har stort fokus på forsyningssikkerhed, men giver udtryk for en generel bekymring om, at vurderingen af 
forsyningssikkerhed ikke bliver retvisende og kan give uhensigtsmæssige incitamenter.

• Det har derfor stor betydning for forsyningerne, at vurderingen tager korrekt højde for forskelle i rammevilkår og at de data, der 
anvendes, er valide.

• Data, der har betydning for forsyningernes arbejdsgange, og derfor opleves som meningsfulde, får den højeste kvalitet. Indsamling og 
registrering af data, de ikke umiddelbart kan bruge eller opfatter som irrelevante opleves som frustrerende ressourcespild.

• Nogle forsyninger foreslår en bredere tilgang til begrebet forsyningssikkerhed, der også belønner innovation, fx ved at inddrage: 

• ISO-certificering som garant for forsyningssikkerhed, ekstern kontrol og løbende forbedring af egen-performance

• Back-up-systemer som garant for forsyningssikkerhed, fx dobbelt linjeføring, volumener for bassiner og rentvandstanke, nødanlæg 
(generatorer, solceller, mv.)

• Data, der indikerer hvor gode systemer, selskaberne har, fx ift. avanceret vandbehandling og overvågning (SRO)

• Parametre for kvaliteten af selskabets ledningsnetmodeller (geokodning, præcisionsgrad, machine learning mv.)

• CO2-aftryk – for drift og anlægsaktiviteter.
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Teknisk vurdering af datakvaliteten


Den tekniske vurdering af data

• Variablene (data) er vurderet i tre kategorier (rød, gul og grøn). Disse vurderinger er baseret på beskrivelserne i de efterfølgende 
tabeller for hver variabel.

• Ved opsummeringen af er der taget udgangspunkt i en samlet vurdering. En variabel kan kun få en grøn markering, hvis alle de 
underliggende vurderinger er grønne. Hvis der er en eller flere gule markeringer, bliver den samlede vurdering som udgangspunkt gul, 
men den kan også blive rød, hvis det overordnet set vurderes mere rigtigt.

Vurderingen er baseret på følgende del-vurderinger:

• Hvilket aspekt af forsyningssikkerhed, som variablen belyser

• Om der er en tæt teknisk/fysisk sammenhæng mellem det man ønsker mere/mindre af (målene) og variablen der beskriver målene

• Om data er udtryk for noget, som forsyningerne kan gøre noget ved over tid.

• Om variablen er sammenlignelig på tværs af forsyninger

• Om variablen er sammenlignelig over tid for samme forsyning
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Datakvalitet
Opsummering af konklusioner - Vand

Signaturforklaring 

Høj grad 

Nogen grad 

Lille grad/slet ikke 

Parameter Hvilket aspekt af 
forsynings
sikkerhed måles 
(jf. bilag 1)?

Sammenhæng 
mellem data og 
forsynings
sikkerhed?

Kan forsyningen 
gøre noget ved det?

Sammenlignelig 
over tid?

Sammenlignelig 
på tværs?

Samlet vurdering af teknisk egnethed

Bakteriologiske 
overskridelser og 
kogeanbefalinger 
(per mio. m3 vand)

God kvalitet: 
Forbrugernes 
sundhed og 
sikkerhed

Overskridelser er altid 
dårligt for sundhed og 
sikkerhed

Kan dog også skyldes 
udefrakommende 
forhold

Kan påvirkes af 
tilfældige hændelser

Kan påvirkes af 
tilfældige hændelser

Ud fra en r ent teknisk vurdering, er denne variabel en g od 
indikator for forsyningssikkerhed. Der bør tages højde for 
påvirkning af tilfældige hændelser, fx ved at tage et gennemsnit 
over flere år

Uplanlagte og 
planlagte afbrydelser 
(min. per adresse)

Sikker og stabil 
håndtering: 
Forbrugernes 
adgang til vand

Afbrydelser forhindrer 
forbrugernes adgang til 
vand.

Afbrydelser kan ikke 
helt undgås

Kan påvirkes 
af tilfældige 
hændelser

Kan afhænge af hvor 
længe der er til der 
skal reinvesteres

Ud fra en rent teknisk vurdering, er denne variabel en god 
indikator for forsyningssikkerhed. Der bør tages højde for 
påvirkning af tilfældige hændelser, fx ved at tage et gennemsnit 
over flere år

Nitrit (overskridelser 
per mio. m3 vand)

God kvalitet: 
Forbrugernes 
sundhed og 
sikkerhed

Ikke relevant for ca. 
20% af forsyningerne 
(ej reduceret vand)

Ordentligt indkørte 
filtre sikrer nitrit 
under grænseværdien

Dog ikke 
under 
indkøring af filtre

Dog ikke under 
indkøring af filtre

Ud fra en r ent teknisk vurdering, er denne variabel en r elativt god 
indikator for forsyningssikkerhed, hvis den k un måles, når filtre 
ikke er under indkøring. Det er dog en u dfordring at den i kke er 
relevant for alle forsyninger.

Jern, mangan, pH, 
ledningsevne 
(overskridelser per 
mio. m3 vand)

God kvalitet: 
Forbrugernes 
sundhed og 
sikkerhed

Mangan og jern ej 
relev. for ca. 20% af 
fors. (ej reduceret 
vand)

PH og Ledningsevne: 
Nej 
Mangan og jern: 
Filtereffektivitet

Kun for jern 
og mangan

Kun for jern, 
mangan og 
ledningsevne

Ud fra en rent teknisk vurdering, er jern og mangan relativt gode 
indikatorer for forsyningssikkerhed. Det er dog en udfordring at 
indikatorerne ikke er relevante for alle forsyninger.

Sulfat på kildeplads 
(Forslag til ny 
variabel)

Fremtidig 
vandkvalitet / 
kapacitet i 
magasiner

Sulfat over 70 Mg/l m. 
stigende trend kan 
være en indikation på 
overudnyttelse

Stigning i sulfat kan 
også skyldes 
overfladepåvirkning

Der er 
netop 
stigninger over tid 
man ser på

Forhøjet sulfat kan 
være naturligt i 
visse områder

Ud fra en rent teknisk vurdering, er denne variabel en relativt god 
indikator for forsyningssikkerhed på længere sigt. Der skal dog 
findes en konkret opgørelsesmetode, da det er en ny variabel.

Vandtab (% af 
distribueret 
mængde) 
Fra Bilag 1

Sikker og stabil 
håndtering: 
Påvirker ikke 
forbrugerne direkte

Måler reelt ikke 
forsyningssikkerhed

Kan også skyldes 
udefra kommende 
forhold (afbrud)

Kan påvirkes 
af tilfældige 
hændelser

Kan afhænge af hvor 
længe der er til der 
skal reinvesteres

Ud fra en r ent teknisk vurdering er denne variabel ikke en god 
indikator for forsyningssikkerhed.
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Datakvalitet 
Opsummering af konklusioner – Spildevand 1

Signaturforklaring 

Høj grad 

Nogen grad 

Lille grad/slet ikke 

Parameter Hvilket aspekt af 
forsynings
sikkerhed måles 
(jf. bilag 1)?

Sammenhæng mellem data 
og forsynings-sikkerhed?

Kan forsyningen 
gøre noget ved 
det?

Sammenlignelig over 
tid?

Sammenlignelig på 
tværs?

Samlet vurdering af teknisk egnethed

Opstuvnings
hændelser som følge 
af regnhændelser 
(Hændelser/10 
km/år)

Sikker og stabil 
håndtering: 
Forbrugernes 
sundhed og 
sikkerhed

Spildevand på terræn er 
sundhedsfarligt. Der bør i data 
skelnes mellem fællessystemer, 
separat regn- og spildevand. 
Spildevandssystemer er 
uafhængig af regnhændelser.

Forsyningen kan 
etablere et system 
der som minimum 
overholder det 
fastsatte 
serviceniveau

Spildevandsystemer: Ja. 
Separat regnvandssystem 
og fællessystemer: Tages 
højde for regnhændelsens 
størrelse

Spildevands-systemer: 
Ja. Separat 
regnvandssystem og 
fællessystemer: Tages 
højde for 
regnhændelsens størrelse

Ud fra en rent teknisk vurdering, er denne 
variabel en god indikator for 
forsyningssikkerhed. Der bør dog tages højde 
for, om der er tale om et spildevandssystem 
eller et separat regnsvandssystem eller et 
fællessystem

Opstuvnings
hændelser som følge 
af blokerede 
ledninger, nedbrud af 
pumpestationer mv. 
(Hændelser/10 
km/år)

Sikker og stabil 
håndtering: 
Forbrugernes 
sundhed og 
sikkerhed

Spildevand på terræn er 
sundhedsfarligt. Der bør i data 
skelnes mellem fællessystemer, 
separat regn- og spildevand. 
Spildevandssystemer er 
uafhængig af regnhændelser.

Forsyningen kan 
sikre at ledningers 
tilstand er 
tilstrækkelig og at 
pumpestationer er 
vedligeholdt, samt at 
der foreligger 
beredskabsplaner.

Kan sammenlignes med 
sig selv, da der ikke må 
opstå opstuvning

Kan afhænge af hvor 
længe der er til der skal 
reinvesteres.

Ud fra en rent teknisk vurdering, er denne 
variabel en god indikator for 
forsyningssikkerhed.

Procent indsivning af 

vand 

(%)

Sikker og stabil 
håndtering: 
Miljøbelastning fra 
afløbssystemet på 
recipent

Indirekte effekt via øgede 
vandmængder i ledningsnettet 
som kan give øget 
recipientbelastning fra udløb og 
overløb. Afhænger af 
recipientens følsomhed

Kan dog også skyldes 
fejlkoblinger og 
indsivning fra private 
ledninger

Spildevands-systemer: 
Korrigeres for årsregn. 
Fælles-systemer: Ja

Spildevands-systemer: 
Korrigeres for årsregn. 
Fælles-systemer: Ja

Ud fra en rent teknisk vurdering, er denne 
variabel ikke en god indikator for 
forsyningssikkerhed. Sammenhængen med 
forsyningssikkerhed er indirekte og 
forsyningen kan ikke altid påvirke mængden 
af indsivning.

Aflastningsmængde 

fra overløb og udløb 

til recipient 

(Forslag til ny 

variabel)

Udtryk for 
miljøbelastning fra 
afløbssystemet på 
recipent

Afhænger af recipientens 
følsomhed

Forsyningen kan 
forsinke udledning til 
recipient eller 
reducere ved anlæg 
af bassin eller flytte 
udledningspunkt

Ja, men der skal tages 
højde for regnhændelsens 
størrelse samt den givne 
udledningstilladelse for 
hvert udløb

Ja, men der skal tages 
højde for 
regnhændelsens størrelse 
samt den givne 
udledningstilladelse for 
hvert udløb

Ud fra en rent teknisk vurdering, er denne 
variabel en god indikator for 
forsyningssikkerhed. Dog skal der tages højde 
for udledningstilladelse. Bør opgøres relativt 
til denne, fx som en overskridelse.
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Datakvalitet 
Opsummering af konklusioner – Spildevand 2 (øvrige variable fra Bilag 1)

Signaturforklaring 

Høj grad 

Nogen grad 

Lille grad/slet ikke 

Parameter Hvilket aspekt af 
forsyningssikker
hed måles (jf. 
bilag 1)?

Sammenhæng 
mellem data og 
forsynings
sikkerhed?

Kan forsyningen gøre 
noget ved det?

Sammenlignelig over 
tid?

Sammenlignelig på 
tværs?

Samlet vurdering af teknisk egnethed

Gns. Udløbs-

koncentration, N
Fravær af negative 
indvirkninger på 
miljøet

Afhænger af 
recipientens 
følsomhed

Man kan ikke nødvendigvis 
ændre på det, hvis 
belastningen er for høj i 
forhold til kapacitet.

Kan være påvirket af 
sæsonudsving

Bør tage 
hensyn til 
recipientens 
følsomhed

Ud fra en r ent teknisk vurdering denne variabel en 
relativt god indikator for forsyningssikkerhed. Der bør 
tages højde for recipientens følsomhed, fx ved at måle 
variablen som en o verskridelse.

Gns. Udløbs

koncentration, Total-

P

Fravær af negative 
indvirkninger på 
miljøet

Afhænger af 
recipientens 
følsomhed

Man kan ikke nødvendigvis 
ændre på det, hvis 
belastningen er for høj i 
forhold til kapacitet.

Kan være påvirket af 
sæsonudsving

Bør tage 
hensyn til 
recipientens 
følsomhed

Ud fra en rent teknisk vurdering denne variabel en 
relativt god indikator for forsyningssikkerhed. Der bør 
tages højde for recipientens følsomhed, fx ved at måle 
variablen som en overskridelse.

Gns. Udløbs-

koncentration, BI5 

(COD eller BOD)

Fravær af negative 
indvirkninger på 
miljøet

Afhænger af 
recipientens 
følsomhed

Forsyningen kan ikke 
påvirke den 
organisk belastning der 
kommer ind

Kan afhænge 
af organisk belastning i 
spildevandet

Bør tage 
hensyn til 
recipientens 
følsomhed

Ud fra en r ent teknisk vurdering denne variabel en 
relativt god indikator for forsyningssikkerhed. Der bør 
tages højde for recipientens følsomhed, fx ved at måle 
variablen som en o verskridelse.

Stofmængder i kg/mm 
årsnedbør for 
kvælstof, fosfor og 
organisk stof for alle 
regnbet. Udledninger

Udtryk for 
miljøbelastning fra 
afløbssystemet på 
recipent

Afhænger af 
recipientens 
følsomhed.

Forsyningen kan optimere 
renseprocessen, flytte 
udledningspunkt til robust 
recipient eller anlægge 
sparebassiner.

Der skal tages højde for 
udledningskrav og 
kildepåvirkning, samt for 
nedbørsmålinger.

Der skal tages højde 
for udledningskrav 
og kildepåvirkning

Ud fra en rent teknisk vurdering disse variable relativt 
gode indikatorer for forsyningssikkerhed. Der bør tages 
højde for udlederkrav, fx ved at måle variablen som en 
overskridelse af disse. Herudover skal der tages højde 
for nedbørsmængder og kildepåvirkning ved opgørelse af 
data.

Antal afløbsstop pr. 10 
km ledning per år

Sikker og stabil 
håndtering: Påvirker 
ikke forbrugerne 
eller miljøet d irekte

Måler reelt ikke 
forsynings -
sikkerhed

Ved reinvestering i 
ledningsnettet og løbende 
drift.

Kan påvirkes 
af tilfældige hændelser

Afhænger af 
hvor længe 
der er til der skal 
reinvesteres

Ud fra en r ent teknisk vurdering er denne variabel ikke 
en g od indikator for forsyningssikkerhed, og 
problemstillingen er allerede delvist d ækket af indikator 
vedr. opstuvning.
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Vand: Bakteriologiske overskridelser og 
kogeanbefalinger

Egenskab Kommentar

Måleenhed for 
parameteren

Måles som antal per mio. m3 vand korrigeret for antal prøver. Der bør korrigeres for antal prøver, da man ellers risikerer at tælle den samme hændelse med flere gange, 
afhængig af hvor mange prøver der er brug for, for at godtgøre at vandet er rent igen i alle dele af nettet.

Hvilket aspekt af 
forsyningssikkerhed 
måles?

Bakteriologiske overskridelser og kogeanbefalinger afspejler risici for forbrugernes sundhed og sikkerhed.

Er der en god 
sammenhæng mellem 
det data måler og 
forsyningssikkerhed?

Ja. Overskridelser er altid dårligt for forbrugernes sundhed og sikkerhed. Flere overskridelser er dårligere end færre.

Kan forsyningen gøre 
noget ved det?

Parameteren afspejler forskellige driftsproblemer, som forsyningen kan minimere ved tilstrækkelig vedligeholdelse af deres anlæg og fornuftig drift: 
• Coliforme bakterier skyldes forurening med overfladevand
• E. Coli skyldes forurening med overfladevand eller tarmbakterier
• Kimtal ved 22 grader afhænger af både hygiejne og teknik. Kan fx skyldes revner i rentvandsbeholder el. lign. eller stillestående/gammelt vand
Forsyningen  kan  dog  ikke altid  undgå  bakteriologiske overskridelser  og  kogeanbefalinger,  da  de også kan  skyldes udefra  kommende hændelser  som fx  fejlkoblinger  eller 
ledningsbrud 

Er parameteren 
sammenlignelig over tid 
for samme forsyning?

Ja. Der er faste grænseværdier, som ikke ændres fra år til år. 
Parameteren kan dog påvirkes af tilfældige hændelser i et givent år.

Er parameteren 
sammenlignelig på tværs 
af forsyninger?

Ja. Der er faste grænseværdier, som gælder for alle forsyninger. 
Parameteren kan dog påvirkes af tilfældige hændelser i et givent år.
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Vand: Planlagte og uplanlagte afbrydelser


Egenskab Kommentar

Måleenhed for 
parameteren

Måles som antal forbrugerafbrydelsesminutter per postadresse

Hvilket aspekt af 
forsyningssikkerhed 
måles?

Forbrugernes kontinuerlige adgang til vand

Er der en god 
sammenhæng mellem 
det data måler og 
forsyningssikkerhed?

Ja. Afbrydelser forhindrer per definition forbrugerne adgang til vand. Flere afbrydelser er dårligere end færre.

Kan forsyningen gøre 
noget ved det?

Planlagte afbrydelser kan ikke helt undgås, når forsyningen har brug for at arbejde på ledningsnettet. Antallet og varigheden af planlagte afbrydelser kan reduceres ved god 
planlægning af vedligeholdsaktiviteter og reinvesteringer. 
Uplanlagte afbrydelser kan skyldes udefrakommende hændelser (fx overgravninger) eller forsyningens vedligeholdsstrategi. God vedligeholdelse kan reducere antallet af 
uplanlagte afbrydelser. Dog vil der i perioden op til at det kan betale sig at reinvestere opstå flere og flere uplanlagte afbrydelser, uden at det er et udtryk for utilstrækkeligt 
vedligehold.

Er parameteren 
sammenlignelig over tid 
for samme forsyning?

Ja. Parameteren kan dog påvirkes af tilfældige hændelser i et givent år. 
Der må herudover forventes et stigende afbrud over tid, fordi man først bør reinvestere i et aktiv, når fejlraten (eller risikoen for fejl) er tilstrækkelig høj (tilstanden er 
tilstrækkeligt dårlig), hvorefter antallet af afbrydelser falder brat pga. at aktivet er helt nyt. Jo større spredning der er på aktivernes tilstand, jo mere vil denne volatilitet 
dog blive udjævnet, når der aggregeres til forsyningsniveau.

Er parameteren 
sammenlignelig på tværs 
af forsyninger?

Ja. Parameteren kan dog påvirkes af tilfældige hændelser i et givent år. 
Dog afhænger det enkelte selskabs samlede afbrydelser af den gennemsnitlige tilstand på aktiverne, og hvor tæt det er på at det kan betale sig at reinvestere. Dette kan 
variere mellem forsyninger uden at være udtryk for utilstrækkeligt vedligehold.
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Vand: Nitrit


Egenskab Kommentar

Måleenhed for 
parameteren

Måles som antal overskridelser per mio. m3 vand. Der bør korrigeres for antal prøver, da man ellers risikerer at tælle den samme hændelse med flere gange, afhængig af 
hvor mange prøver der er brug for, for at godtgøre at vandet er rent igen i alle dele af nettet.

Hvilket aspekt af 
forsyningssikkerhed 
måles?

Overskridelser ift. nitrit i vandet afspejler risici for forbrugernes sundhed og sikkerhed.

Er der en god 
sammenhæng mellem 
det data måler og 
forsyningssikkerhed?

Ja. Overskridelser er altid dårligt for forbrugernes sundhed og sikkerhed. Flere overskridelser er dårligere end færre.

Kan forsyningen gøre 
noget ved det?

Ca. 80% af forsyningerne har reduceret vand i deres boringer. Dvs. de har et behandlingskrævende indhold af ammonium i det vand de indvinder. 
Ammonium iltes til nitrit, som iltes til nitrat. Nitrit er uønsket mellemprodukt. Når der er ammonium i vandet, kræves et højt iltforbrug for at undgå nitrit. 
Overskridelser af grænseværdien for nitrit ses ofte hvis filtrene ikke er ordentlig indkørt. Dvs. der er nye filtermaterialer, hvor bakteriologien ikke er etableret endnu.

Er parameteren 
sammenlignelig over tid 
for samme forsyning?

Ja. Der er faste grænseværdier, som ikke ændres fra år til år. 
Parameteren kan dog ikke sammenlignes under indkøring af nye filtre. 
Herudover vil de 20% af forsyningerne, som ikke har reduceret vand ligge stabilt på 0 overskridelser for nitrit.

Er parameteren 
sammenlignelig på tværs 
af forsyninger?

Ja. Der er faste grænseværdier, som gælder for alle forsyninger. 
Parameteren kan dog ikke sammenlignes under indkøring af nye filtre. 
Herudover kan parameteren ikke bruges til at sammenligne med de ca. 20% af forsyningerne, som ikke har reduceret vand.
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Vand: Jern, mangan, pH, ledningsevne


Egenskab Kommentar

Måleenhed for 
parameteren

Måles som antal overskridelser per mio. m3 vand. Der bør korrigeres for antal prøver, da man ellers risikerer at tælle den samme hændelse med flere gange, afhængig af 
hvor mange prøver der er brug for, for at godtgøre at vandet er rent igen i alle dele af nettet.

Hvilket aspekt af 
forsyningssikkerhed 
måles?

Overskridelser ift. jern, mangan, pH og ledningsevne afspejler forbrugernes oplevede kvalitet af vandet. Inden for de naturligt forekommende svingninger og niveuaer i 
dansk vandkvalitet er der ingen sundhedsrisiko.

Er der en god 
sammenhæng mellem 
det data måler og 
forsyningssikkerhed?

Ja. Overskridelser er altid dårligt for forbrugernes oplevede kvalitet, eksempelvis vil indhold af jern og mangan resultere i ændret smag samt røde og sorte udfældninger i 
installationer. Flere overskridelser er dårligere end færre.

Kan forsyningen gøre 
noget ved det?

Ca. 80% af forsyningerne har reduceret vand i deres boringer. Dvs. de har et højt indhold af jern og mangan i det vand de indvinder og en høj ledningsevne. 
Et højt indhold af jern og mangan er udtryk for filterfunktionen. Forsyningen kan ikke via driften af anlæggene reducere ledningsevnen. 
Der kan være udfordringer med tolkning af pH og udfordringer med måling af Aggressiv CO2, da et højt indhold af hydrogenkarbonat kan medføre falsk positive analyser 
hos laboratoriet og vise et større indhold af aggressiv kuldioxid end der er.

Er parameteren 
sammenlignelig over tid 
for samme forsyning?

Ja. Der er faste grænseværdier, som ikke ændres fra år til år. 
Herudover vil de 20% af forsyningerne, som ikke har reduceret vand, normalt ligge stabilt på 0 overskridelser for jern, mangan og ledningsevne.

Er parameteren 
sammenlignelig på tværs 
af forsyninger?

Ja. Der er faste grænseværdier, som gælder for alle forsyninger. 
Parameteren kan dog ikke sammenlignes under indkøring af nye filtre. 
Herudover kan parameteren ikke bruges til at sammenligne med de ca. 20% af forsyningerne, som ikke har reduceret vand.
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Vand: Sulfat på kildeplads


Egenskab Kommentar

Måleenhed for 
parameteren

Måles som Mg/l vand

Hvilket aspekt af 
forsyningssikkerhed 
måles?

Afspejler fremtidig forsyningssikkerhed i form af tilgængelighed af tilstrækkelige mængder af råvand af tilstrækkelig kvalitet. 
Hvis magasinet på kildepladserne overudnyttes er der større risiko for at trække eksempelvis pesticider ned i magasinet, så det fremadrettet ikke kan levere samme 
mængder og kvalitet af råvand som hidtil.

Er der en god 
sammenhæng mellem 
det data måler og 
forsyningssikkerhed?

Større ændringer i sulfat kan være indikation på at magasinet overudnyttes. Sulfat over 70 mg/l med stadig stigende tendens er en udfordring.

Kan forsyningen gøre 
noget ved det?

Ja. Ved at etablere tilstrækkelige boringer på kildepladserne og udnytte forskellige kildepladser, kan belastningen af det enkelte magasin tilpasses.

Er parameteren 
sammenlignelig over tid 
for samme forsyning?

Ja. Parameteren skal netop måles over tid.

Er parameteren 
sammenlignelig på tværs 
af forsyninger?

Ja. Men der er naturlig variation i sulfat samt overfladepåvirkning på tværs af forsyninger, som ikke er tegn på overudnyttelse af magasiner.
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Vand: Vandspild


Egenskab Kommentar

Måleenhed for 
parameteren

Differencen mellem udpumpede vandmængde og solgte vandmængde

Hvilket aspekt af 
forsyningssikkerhed 
måles?

Miljømæssigt aspekt, da lav lækage sikrer en effektiv udnyttelse af den oppumpede grundvandsressource og minimum af driftsøkonomi (energi til indvinding og distribution, 
drift- og vedligeholdelse af pumper etc.)

Er der en god 
sammenhæng mellem 
det data måler og 
forsyningssikkerhed?

Nej

Kan forsyningen gøre 
noget ved det?

Ja. Vandspild kan minimeres. Nogle vandspild fra lækager på ledningsnettet kan dog være svære at opspore.

Er parameteren 
sammenlignelig over tid 
for samme forsyning?

Ja

Er parameteren 
sammenlignelig på tværs 
af forsyninger?

Ja
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Spildevand: Opstuvningshændelser med 
 
spildevand på terræn sfa. regnhændelser


Egenskab Kommentar

Måleenhed for 
parameteren

Opstuvningshændelser/10 km/år. Det kan være hensigtsmæssigt at ændre enheden til Opstuvningshændelser /100 brønde /år, da opstuvning altid vil ske i brønde og 
antallet af brønde kan variere pr. 10 km og dermed vil måling blive upræcis.

Hvilket aspekt af 
forsyningssikkerhed 
måles?

Ved regn- og fællessystemet måles om ledningsnettet har tilstrækkelig hydraulisk kapacitet til håndtering af regnvand i forhold til det serviceniveau, som forsyningen er 
forpligtet til overfor forbrugerne. I fællessystemet vil der ved opstuvning på terræn ud over tag og overfladevand være opspædet spildevand. Ved separat regnvandsledning 
vil det hovedsageligt være tag og overfladevand, men der kan dog forekomme opspædet spilde grundet fejlkoblinger eller interimsforanstaltninger (midlertidige overløb 
mellem spildevand og regnvandsledninger). Separat spildevandssystem er som udgangspunkt uafhængig af regnhændelser. Såfremt der sker opstuvning i 
spildevandsledning pga. regnhændelser vil der være en funktionsfejl i ledningssystemet f.eks. fejlkobling, overlækning el.andet (uvedkommende vand). Til gengæld vil 
sundhedsricici være betydelig for borgerne. Opstuvningshændelser med spildevand på terræn med risiko for kontakt til urenset spildevand i forsyningsområdet kan have 
betydning for borgernes sundhed og sikkerhed.

Er der en god 
sammenhæng mellem 
det data måler og 
forsyningssikkerhed?

Der er god sammenhæng mellem forsyningssikkerhed og datagrundlaget. Da der ved opstuvning til terræn, vil der være risiko for, at borgere kommer i kontakt med vandet 
og/eller at der kan ske skade på bygninger og materiel. Begrebet vand på terræn beskriver oftest opstuvning i brønde i offentlige arealer som kan foranledige strømning 
ind på private matrikler. Borgerne kan opleve manglende forsyningssikkerhed endnu tydeligere ved opstuvning af opspædet spildevand ind i egen ejendom (kælder el.lign), 
og dermed direkte kontakt til spildevandet. Der bør i data skelnes mellem spildevandssystemer, fællessystemer og regnvandssystemer, idet d er ikke må ske opstuvning fra 
spildevandssystemet mens opstuvning fra hhv fællessystemet og regnvandssystemet er afhængig af det fastlagte serviceniveau. 
Forsyningen skal sikre at ledningsnettet som minimum overholder det fastsatte serviceiveau (i kommunens spildevandsplan). Det mest anvendte serviceniveau er hvert 10. 
år på terræn for fællessystemer og hvert 5. år for regnvandssystemer. De målte opstuvningshændelser skal derfor sættes i forhold til det o plevede regnhændelse for at 
kunne vurdere om opstuvningshændelsen ligger indenfor den f orpligtigede forsyningssikkerhed. 
Datagrundlaget for opstuvningshændelser vil være resultater af modelberegninger eller driftsobserverede hændelser med registrering af spildevand på terræn.

Kan forsyningen gøre 
noget ved det?

Forsyningen skal sikre investering i ledningsnettet (fællessystem og regnvandssystem) så den hydrauliske kapacitet som minimum overholder det fastsatte servicemiveau (i 
kommunens spildevandsplan). For spildevandsystemet må der ikke opstå opstuvning, forsyningen skal således sikre et stabilt ledningsnet således dette ikke forekommer.

Er parameteren 
sammenlignelig over tid 
for samme forsyning?

Spildevandssystem: 
For spildevandssystemer kan parameteren fint sammenlignes med sig selv, da der ikke må opstå hændelser. 
Fællessystem og regnvandssystem: 
Hvis hændelser registreres ud fra størrelse på regnhændelse kan parameteren sammenlignes med sig selv, i det d er ikke må/skal ske opstuvning for hændelser under 
angivet ser viceniveau.

Er parameteren 
sammenlignelig på tværs 
af forsyninger?

Spildevandsystem: 

For spildevandssystemer kan parameteren sammenlignes på tværs, da der ikke skal opstå hændelser 

Fællessystem og regnvandssystem: 

Hvis hændelser registreres ud fra størrelse på regnhændelse kan parameteren sammenlignes på tværs, i det d er ikke skal ske opstuvning for hændelser under angivet 

serviceniveau.
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Spildevand: Opstuvningshændelser sfa. 
blokerede ledninger, nedbrud af 
pumpestationer mv.

Egenskab Kommentar

Måleenhed for 
parameteren

Opstuvningshændelser/10 km/år. Det kan være hensigtsmæssigt at ændre enheden til Opstuvningshændelser /100 brønde /år, da opstuvning altid vil ske i brønde og 
antallet af brønde kan variere pr. 10 km og dermed vil måling blive upræcis.

Hvilket aspekt af 
forsyningssikkerhed 
måles?

Opstuvningshændelser med spildevand på terræn med risiko for kontakt til urenset spildevand i forsyningsområdet kan have betydning for borgernes sundhed og sikkerhed 
og/eller at der kan ske skade på bygninger og materiel. 
Opstuvningshændelser vil afhænge af afløbssystemets (ledningsnet og pumpestationer) fysiske tilstand og akuttet udefra kommende hændelser (eks. Fremmedledninger 
gennem spildevandsledninger).

Er der en god 
sammenhæng mellem 
det data måler og 
forsyningssikkerhed?

Der er god sammenhæng mellem forsyningssikkerhed og datagrundlaget. Da der ved opstuvning til terræn, vil der være risiko for, at borgere kommer i kontakt med vandet 
og/eller at der kan ske skade på bygninger og materiel. 

Begrebet vand på terræn beskriver oftest opstuvning i brønde i offentlige arealer som kan foranledige strømning ind på private matrikler. Borgerne kan opleve manglende 
forsyningssikkerhed endnu tydeligere ved opstuvning af opspædet spildevand ind i egen ejendom (kælder el.lign), og dermed direkte kontakt til spildevandet. 

Hvis der er en opstuvning til terræn, vil der stort set altid være risiko for, at borgere kommer i kontakt med vandet. 
Der bør skelnes mellem fællessystemer, spildevandssystemer og regnvandssystemer.

Kan forsyningen gøre 
noget ved det?

Forsyningen kan i et vist omfang sikre, at ledningsnettets tilstand er tilstrækkelig høj kvalitet og at pumpestationer vedligeholdt, og at der foreligger en beredskabsplan ved 
nedbrud. Forsyningen kan også optimere sin overvågning (SRO) med alarm ved nedbrud og blokerede ledninger. 
Der kan dog forekomme udefrakommende hændelser, som kan føre til blokerede ledninger f.eks. fremmedledninger gennem kloakken.

Er parameteren 
sammenlignelig over tid 
for samme forsyning?

Parameteren kan fint sammenlignes med sig selv da der ikke skal opstå hændelser.

Er parameteren 
sammenlignelig på tværs 
af forsyninger?

Parameteren kan fint sammenlignes på tværs, da der ikke skal opstå hændelser.
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Spildevand: Procent indsivning af vand


Egenskab Kommentar

Måleenhed for 
parameteren

%

Hvilket aspekt af 
forsyningssikkerhed 
måles?

Der måles risiko for recipientpåvirkning, idet i ndsivning af vand vil øge belastningen på ledningsnettet og medføre en øget mængde vandmængde som ved regnhændelser 
kan medføre overløb til recipient på fællessystemer. Desuden vil indsivning påvirke renseanlæg og rensning. Borgerne kan ved spildevandsledninger opleve opstuvning ved 
uvedkommende vand i ledningsnettet, der er størst risiko ved den r egnvandspåvirkninger (Denne del behandles ikke yderligere under denne parameter, da denne hændelse 
medtages under vand på terræn ved regnbetingede hændelser). Parameteren vil afdække indsivning på spildevandssystem og fællessystem

Er der en god 
sammenhæng mellem 
det data måler og 
forsyningssikkerhed?

Procent indsivning af vand er ikke alene et udtryk for kvaliteten af forsyningens afløbssystem, men medtager også kvaliteten af borgernes interne systemer i form af 
indsivet vand i private stikledninger. 
Der skal være en præcisering af hvilket variable der skal sammenlignes (sommer tørvejrsdøgn, hvor der er mindst indsivning kan være udtryk for ren 
spildevandsbelastning). Vintertørvejrsdøgn kan være udtryk for maksimal grundvandsindsivning indsivning. 
Der skal sondres mellem separat spildevandssystem og fællessystem: 
Separat spildevandssystem: 
For separat spildevandssystemer kan det overvejes at opgøre en samlet årsmængde af uvedkommende vand beregnet som samlet behandlet vandmængde 
365*sommertørvejrsdøgn. 
Fællessystem: 
For fællessystem kan der kun sammenlignes på tørvejrsdøgn. Der vil være få data kan være få pr. år, pga. få tørvejrsdøgn

Kan forsyningen gøre 
noget ved det?

Ja, men kun i forsyningens eget system. Indsivning kan dog også skyldes fejlkoblinger og indsivning fra private ledninger. Hvor det er kommunalt ansvar at give påbud til 
borgerne om renovering. Alternativt kan også gives tilladelse til omfangsdræn.

Er parameteren 
sammenlignelig over tid 
for samme forsyning?

Separat spildevandssystem: 
For at kunne sammenligne med sig selv over tid, kan det være nødvendigt at korrigere for årsnedbør. 
Fællessystem: 
Kan være få data, da der forventeligt ikke vil være mange tørvejrsdøgn over året. Men d et vil være sammenligneligt fra år til år.

Er parameteren 
sammenlignelig på tværs 
af forsyninger?

Separat spildevandssystem: 
For at kunne sammenligne på tværs, kan det være nødvendigt at korrigere for lokal årsnedbør. 
Fællessystem: 
Kan være få data, da der forventeligt ikke vil være mange tørvejrsdøgn over året. Men d et vil være sammenligneligt på tværs
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Spildevand: Aflastningsmængde fra 

overløbsbygværker og udløb til recipient
Egenskab Kommentar

Måleenhed for 
parameteren

M3 aflastede mængder pr. år.

Hvilket aspekt af 
forsyningssikkerhed 
måles?

Parameteren kan give et udtryk for miljøbelastningen fra afløbssystemet på recipienten. 

Ved store vandføringer fra overløbsbygværker og udløb til recipient kan der opstå erosion i vandløbet, og samtidig stor stofbelastning, hvilket påvirker recipientens 
miljømæssige tilstand. Hvorvidt belastningen er problematisk afhænger af recipientens robusthed. 

Der er ikke mange målinger der understøtter parameteren. Den modelleres hydraulisk for at udtrykke hvilken belastning afløbssystemet påvirker recipienten med, beregnet 
i vandmængde.

Er der en god 
sammenhæng mellem 
det data måler og 
forsyningssikkerhed?

Parameteren er resultatet af en hydraulisk modellering, da det er vanskeligt at få pålidelige flowmålingsresultater. Hydraulisk modellering er dog også underlagt en vis 
usikkerhed. Det er dog muligt at opsætte måleudstyr til pålidelige målinger, hvilket er relativt omkostningstungt.

Kan forsyningen gøre 
noget ved det?

Ja, Forsyningen har mulighed for at forsinke udledningen til recipient således at afløbsmængden mindskes og erosion mindskes alternativt kan udledning flyttes til mindre 
belastede recipienter eller udledningspunkter.

Er parameteren 
sammenlignelig over tid 
for samme forsyning?

Parameteren vil være sammenlignelig over tid. Der skal dog tages højde for den for overløbsbygværket givne udledningstilladelse for at korrigere for tilladte udløb.

Er parameteren 
sammenlignelig på tværs 
af forsyninger?

Såfremt parameteren skal sammenlignes på tværs skal der tages højde for den givne udledningstilladelse til hvert overløbsbygværk og korrigeres herfor.
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Spildevand: Gns. udløbskoncentration, N


Egenskab Kommentar

Måleenhed for 
parameteren

mg TOT-N/l

Hvilket aspekt af 
forsyningssikkerhed 
måles?

Den mængde af kvælstof, der udledes til recipienten efter rensning. Der vil være en forskel i krav afhængigt af recipientens følsomhed overfor kvælstof. Standardkrav er 8 
mg total N/l

Er der en god 
sammenhæng mellem 
det data måler og 
forsyningssikkerhed?

Der er en stor forskel på, hvor følsom en recipient er i forhold til belastning af kvælstof. Mindre følsom ved marint miljø og mere ved fersk miljø (fjorde, mindre å-løb med 
lav vandføring)

Kan forsyningen gøre 
noget ved det?

Ja, ved at optimere renseprocessen eller investere i nye teknologi eller tilføjelse af ekstra rensetrin

Er parameteren 
sammenlignelig over tid 
for samme forsyning?

Kan ændre sig i forhold til årstiden, og fastsættes efter den recipient, der ledes ud til

Er parameteren 
sammenlignelig på tværs 
af forsyninger?

Ja, hvis man tager højde for forskelle i krav
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Spildevand: Gns udløbskoncentration, Total-
P

Egenskab Kommentar

Måleenhed for 
parameteren

mg TOT-P/l

Hvilket aspekt af 
forsyningssikkerhed 
måles?

Den mængde af total fosfor, der udledes til recipienten efter rensning. Der vil være en forskel i krav afhængigt af recipientens følsomhed overfor fosfor. Standardkrav er 1,5 
mg total P/l

Er der en god 
sammenhæng mellem 
det data måler og 
forsyningssikkerhed?

Der er en stor forskel på, hvor følsom en recipient er i forhold til belastning af kvælstof. Mindre følsom ved marint miljø og mere ved fersk miljø (fjorde, mindre å-løb med 
lav vandføring)

Kan forsyningen gøre 
noget ved det?

Ja, ved at optimere renseprocessen eller investere i nye teknologi eller tilføjelse af ekstra rensetrin

Er parameteren 
sammenlignelig over tid 
for samme forsyning?

Kan ændre sig i forhold til årstiden, og fastsættes efter den recipient, der ledes ud til

Er parameteren 
sammenlignelig på tværs 
af forsyninger?

Ja, hvis man tager højde for forskelle i krav.
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Spildevand: Gennemsnitlig 
udløbskoncentration, BI5 (COD eller BOD)

Egenskab Kommentar

Måleenhed for 
parameteren

mg BI5/l, COD/l eller BOD/l

Hvilket aspekt af 
forsyningssikkerhed 
måles?

Den organiske belastning som der udledes fra eksempelvis renseanlægget. Måles som biologisk (BOD) eller kemisk belastning (COD), dette er dog kun i forhold til 
målemetode. Standardkrav er 15 mg/l (BI5/BOD) og 75 mg/l (COD)

Er der en god 
sammenhæng mellem 
det data måler og 
forsyningssikkerhed?

Krav afhænger af recipient.

Kan forsyningen gøre 
noget ved det?

Ja, ved at optimere renseprocessen eller investere. Forsyningen kan dog ikke påvirke den organiske belastning, der kommer ind på anlægget.

Er parameteren 
sammenlignelig over tid 
for samme forsyning?

Vil være stabil over året, men ændrer sig i forhold til den organiske belastning, der kommer ind på renseanlægget

Er parameteren 
sammenlignelig på tværs 
af forsyninger?

Ja, hvis man tager højde for forskelle i krav.
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Spildevand: Stofmængder for kvælstof, 
fosfor og organisk stof fo r alle 
regnbetingede udledninger

Egenskab Kommentar

Måleenhed for 
parameteren

Kg/mm årsnedbør

Hvilket aspekt af 
forsyningssikkerhed 
måles?

Stofmængder i kg/mm beskriver, hvilken belastning selskabet har på recipienten, og dermed forsyningens miljøpåvirkning af recipienten. Hvorvidt belastningen er 
problematisk afhænger af recipientens robusthed. 

Parameteren er afhængig af fordeling mellem separat regnvandsudløb og overløb fra fælleskloak samt hvilke renseforanstaltninger, der er ved de enkelte udledninger. 
Stofmængderne i kg/mm beregnes oftest ud fra standardværdier for udledte udløbstyper. Den faktiske stofmængde i udløbsvandet er meget differenceret både i forhold til 
kildekoncentration, samt efter renseforanstaltning

Er der en god 
sammenhæng mellem 
det data måler og 
forsyningssikkerhed?

Data findes i teoretiske standardværdier for stofkoncentrationer i udløbsmængder. Data skal korrigeres for at der stilles forskellige krav til den enkelte recipient afhængig af 
recipientens robusthed.

Kan forsyningen gøre 
noget ved det?

Ja, ved at optimere renseprocessen eller flytte udledning til en mere robust recipient.

Er parameteren 
sammenlignelig over tid 
for samme forsyning?

Da grundlaget er teoretisk, vil en opgørelse af ændringer mellem årerne, afhænge af den målte årlig nedbør for de enkelte år. Det vil give en lille variation. Det har 
forsyningen ingen indflydelse på. 
Ændringer i afløbsnettet giver anledning til ændrede udledte vandtyper. Det vil forsyningen have indflydelse på.

Er parameteren 
sammenlignelig på tværs 
af forsyninger?

Ja, hvis man tager højde for forskelle i krav og kildepåvirkning.
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Spildevand: Afløbsstop


Egenskab Kommentar

Måleenhed for 
parameteren

Afløbsstop/10 km/år

Hvilket aspekt af 
forsyningssikkerhed 
måles?

Afløbsstop kan være forårsaget af forskellige årsager f.eks sammenbrud på ledning, trærødder i ledningsnettet eller forårsaget af defekt pumpestation. 

Afløbsstop vil som oftest hænge sammen med tilstanden af ledningen. Dog vil nedbrud af pumpestation kunne adskille sig fra dette f.eks. ved strømsvigt el. lign. og 
sandsynligvis vil en defekt pumpestation ikke påvirke borgenes mulighed for at komme af med spildevand.

Er der en god 
sammenhæng mellem 
det data måler og 
forsyningssikkerhed?

Det kræver en meget veldefineret indberetningsvejledning til registrering af afløbsstop samt beskrivelse af årsagssammenhæng og skadesomfang. 

Det kan være nødvendigt at præcisere hvilke typer af afløbsstop som har sammenhæng mellem ledningstilstand og dermed kunne anvendes i benchmarking sammenhæng. 

Parameter skal evt. adskilles efter afløbstype, da afløbsstop på fællessystem kan medføre andre og værre skader end afløbsstop på separate regnvandssystemer.

Kan forsyningen gøre 
noget ved det?

Ja, ved at reinvestere, men også ved løbende drift (fx fjernelse af rødder)

Er parameteren 
sammenlignelig over tid 
for samme forsyning?

Vil være sammenlignelig over tid, men der må forventes en stigning i afløbsstop i fht. afløbssystemets alder frem mod at det kan betale sig at reinvestere.

Er parameteren 
sammenlignelig på tværs 
af forsyninger?

Ja, hvis man tager højde for forskelle i hvor de er i deres investeringscyklus
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Introduktion til beskrivende statistik
Datakilder og metode

Datakilder

• Data er hentet fra performancebenchmarkingen, databasen Jupiter og databasen PULS.

• Det er for hver parameter undersøgt om der er mange tilfælde, hvor der ikke er indberettet en værdi og om der er mange outliers i 
data. Parametre, hvor der er mange manglende data eller outliers er mindre valide.

• Data er screenet for outliers ved at sammenligne data på tværs af enheder (2019) og over tid for de samme enheder (ændring fra 
2018-2019). Enheder, som adskiller sig meget fra de andre enheder - enten i niveau for parameteren eller i ændring i parameteren over 
tid - betragtes som outliers.

• Screeningen for outliers er sket ved en kvalitativ vurdering af fordelingen af observationer, hvor der ikke er taget højde for forskelle i 
rammevilkår. Statistiske test, der kan afgøre objektivt hvilke observationer, der bør betragtes som outliers, kræver en konkret model at 
teste indenfor, der bl.a. tager højde for forskelle i rammevilkår. Hvilke konkrete observationer, der bør betragtes som outliers, vil 
afhænge af den konkrete parametrisering af modellen og kan derfor afvige fra denne indledede screening.

• Der er lavet særskilte analyser for forsyninger over 800.000 m3 debiteret vand og for forsyninger mellem 200.000 – 800.000 m3 
debiteret vand ved data fra performancebenchmarking.
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Konklusioner
Data fra Jupiter

• Jupiter databasen indeholder data for nitrit, jern, mangan, pH og ledningsevne.

• Der er ikke fundet et komplet datasæt for faktisk indvundet vand, som kan bruges til at beregne antal overskridelser per mio. m3. 
Indvindingstilladelserne er derfor brugt til at estimere vandværkernes størrelse, i stedet for det faktiske indvundne vand.

• Data i Jupiter findes på vandværksniveau. For at data kan anvendes til benchmarkingformål, skal data aggregeres op på 
forsyningsniveau. Dvs. man skal beregne det vægtede gennemsnit af antal overskridelser per mio. indvundet vand, justeret for 
prøvehyppighed, på de vandværker, som forsyningen ejer. Det vil også være nødvendigt at etablere en sammenhæng mellem 
forsyningerne og de enkelte vandværker (hvilke vandværker hører til hvilke forsyninger).

• I Jupiter databasen differentieres der på prøvetagningsstedet. Ved indførelsen af den nye drikkevandsbekendtgørelse i 2018 blev det et 
krav at prøvetagningen skulle foretages ved forbrugeren, hvorimod det tidligere var ved afgang vandværk. 2018-data i denne 
undersøgelse er afgrænset til prøver foretaget ved forbrugeren, og 2017-data er afgrænset til prøver foretaget ved afgang vandværk. 
Dette gælder dog ikke for nitrit, hvor der ifølge den nye bekendtgørelse stadig skal tages prøver ved afgang vandværk.

• Den beskrivende statistik viser data på vandværksniveau. Det skyldes at der er meget få overskridelser i datasættet og at de fundne 
overskridelser fremstår som outliere. Der kunne derfor ikke påvises en sammenhæng med vandværkets eller forsyningens størrelse.

• Generelt er data fra Jupiter mangelfuldt i forhold til opgørelse af de ønskede parametre. Herudover går der yderligere data tabt ved 
samkøring af forskellige tabeller, da det kræver at enhederne findes i alle tabellerne.
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Konklusioner
Data fra performancebenchmarkingen

Vand

• Fra performancebenchmarkingen er der blevet set på mikrobiologiske overskridelser pr. mio. m3 vand, uplanlagte afbrud pr. 10 km, 
forbrugerafbrydelsesminutter pr. postadresse og vandtabets andel af den distribuerede vandmængde. Yderligere er der opdelt på 
selskaber med en debiteret vandmængde over 800.000 m3 og mellem 200.000-800.000 m3.

• Generelt er der en større spredning i data for de mellemstore selskaber end for de store selskaber.

• Uanset om der betragtes mellemstore eller store selskaber, så fremgår det af figurerne, at der i data findes en del outliere, som der vil 
skulle tages højde for.

Spildevand

• Data fra performancebenchmarkingen indeholder data for det gennemsnitlig indhold af kvælstof, fosfor og organisk stof i mg/l, samt 
antallet af afløbsstop pr. 10 km. ledning.

• Data for indholdet af kvælstof, fosfor og organiske stoffer følger en nogenlunde normalfordeling, dog med enkelte outliere. Generelt er 
der en høj datakvalitet.

• Data for afløbsstop er mere varierende og der findes flere outliere end for de øvrige kategorier.
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Konklusioner

Data fra PULS

Spildevand

• Fra PULS er der hentet data omkring regnbetingede udløb, hvorfra indholdet af kvælstof, fosfor og organiske stoffer i kg. pr. mm nedbør 
er beregnet. Herudover er der hentet data om indsivningens andel af den samlede vandmængde.

• Data angående regnbetingede udløb er indberettet for hver punktkilde. Det har ikke været muligt for NIRAS at koble disse til 
forsyninger, og der er data aggregeret til kommuneniveau, da kommunen fremgik af datasættet. Data er således ikke opgjort på 
forsyningsniveau og der derfor heller ikke skelnet mellem forskellige størrelser på forsyninger.

• Der findes på nuværende tidspunkt kun målte data for regnbetingede udløb i et begrænset omfang. Derfor er de anvendte data for 
regnbetingede udløb alene de beregnede værdier. De beregnede værdier viser, at der findes en relativt fin fordeling, men der er en 
relativt stor gruppe af outliere.

• Data omkring indsivning er meget mangelfuld. Det er ikke lovpligtigt for kommunerne at indberette, og derfor findes der kun begrænset 
data for 2018, og ingen data for 2016 og 2017. Det har pba. datasættet været muligt at lave en kobling til spildevandsselskaber, og der 
er fundet data for 30 spildevandsselskaber.

• De tilgængelige data for indsivning er generelt behæftet med outliere og fejlindberetninger.
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Overblik over beskrivende statistik for 
vandsselskaber

Parameter Enhed År Antal 
enheder

Antal 
missing

Antal 0 
observa
tioner

Antal 
outliers 
(anslået) 
sammen
ligning på 
tværs

Antal 
outliers 
(anslået) 
sammen
ligning over 
tid

Bakteriologiske overskridelser >800.000 m3 Overskridelser per mio. m3 2019 76 1 32 Ca. 5 Ca. 7

Bakteriologiske overskridelser, 200.000-800.000 m3 Overskridelser per mio. m3 2019 135 5 100 Ca. 23 Ca. 50

Uplanlagte afbrydelser (ledningsbrud) >800.000 m3 Ledningsbrud /10 km 2019 76 0 3 Ca. 14 Ca. 10

Uplanlagte afbrydelser (ledningsbrud), 200.000-800.000 m3 Ledningsbrud /10 km 2019 135 1 18 Ca. 9 Ca. 7

Uplanlagte afbrydelser (forbrugerafbrydelse) >800.000 m3 Minutter per adresse 2019 76 1 20 Ca. 1 Ca. 8

Uplanlagte afbrydelser (forbrugerafbrydelse), 200.000-800.000 m3 Minutter per adresse 2019 135 35 48 Ca. 14 Ca. 15

Vandtab > 800.000 m3 % af debiteret vand 2019 76 1 1 Ca. 0 Ca. 3

Vandtab, 200.000-800.000 m3 % af debiteret vand 2019 135 2 5 Ca. 7 Ca. 12

Overskridelser af nitrit Overskridelser per mio. m3 2018 168 0 157 Ca. 11 Ca. 17

Overskridelser af jern Overskridelser per mio. m3 2018 168 0 166 Ca. 2 Ca. 4

Overskridelser af mangan Overskridelser per mio. m3 2018 168 0 167 Ca. 1 Ca. 2

Overskridelser af PH Overskridelser per mio. m3 2018 168 0 168 0 0

Overskridelser af ledningsevne Overskridelser per mio. m3 2018 168 0 168 0 0
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Overblik over beskrivende statistik for 
spildevandsselskaber

Parameter Enhed År Antal 
enheder

Antal 
missing

Antal 0 
observa
tioner

Antal outliers 
(anslået) sammen
ligning på tværs

Antal outliers 
(anslået) sammen
ligning over tid

Udløbskoncentration af kvælstof Mg/l 2019 109 30 1 Ca. 7 Ca. 12

Udløbskoncentration af fosfor Mg/l 2019 109 30 1 Ca. 5 Ca. 10

Udløbskoncentration af organiske stoffer Mg/l 2019 109 30 1 Ca. 4 Ca. 6

Afløbsstop Afløbsstop /10 km ledning 2019 109 7 4 Ca. 7 Ca. 8

Regnbetingede udløb af kvælstof Kg./mm nedbør 2018 98 2 0 Ca. 12 Ca. 11

Regnbetingede udløb af fosfor Kg./mm nedbør 2018 98 2 0 Ca. 12 Ca. 11

Regnbetingede udløb af organiske stoffer Kg./mm nedbør 2018 98 2 0 Ca. 17 Ca. 16

Indsivning af vand % af debiteret vand 2018 30 0 0 Ca. 9 0
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Vandselskaber


Data fra performancebenchmarkingen
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Bakteriologiske overskridelser

Forsyninger >800.000 m3


Parameter

• Antal korrigerede hændelser med mikrobiologiske overskridelser per mio. m3 drikkevand.

Figur 1: Data for 2019

• Der er 76 selskaber med en debiteret vandmængde over 800.000 m3. Heraf er der 
indberettet værdier fra 75 af selskaberne, hvoraf 32 selskaber ikke har haft hændelser med 
overskridelser.

• 5 selskaber kan betragtes som outliers pga. værdier over 1,2 overskridelser per mio. m3 
vand.

Figur 2: Ændring fra 2018 til 2019

• Af de 76 selskaber har 48 selskaber indberettet værdier i 2017, 74 i 2018 og 75 i 2019. 
Det er således muligt at sammenligne 74 selskaber over tid.

• 7 selskaber kan betragtes som outliers pga. ændring over tid > +/- 1 overskridelser per 
mio. m3 vand.
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Bakteriologiske overskridelser

Forsyninger mellem 200.000-800.000 m3

Parameter

• Antal korrigerede hændelser med mikrobiologiske overskridelser per mio. m3 drikkevand.

Figur 1: Data for 2019

• Der er 135 selskaber med en debiteret vandmængde mellem 200.000 m3 og 800.000 m3, 
og heraf er der indberettet værdier fra 127 af selskaberne, hvoraf 100 selskaber ikke har 
haft hændelser med overskridelser.

• Blandt de små selskaber, som har overskridelser, er overskridelserne generelt større end 
for de store selskaber (<1,2). Hovedparten af selskaber med overskridelser vil således 
blive outliers sammenlignet med de store selskaber.

Figur 2: Ændring fra 2018 til 2019

• Af de 135 selskaber har 39 selskaber indberettet værdier i 2017, 127 i 2018 og 132 i 2019. 
Det er således muligt at sammenligne 127 selskaber over tid.

• Der ses relativt store ændringer over tid for de selskaber, som oplever overskridelser, som 
svarer meget godt til fordelingen af hændelser i et enkelt år. Dvs. de løses i løbet af året.
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Uplanlagte afbrydelser (ledningsbrud)

Forsyninger >800.000 m3

Parameter

• Uplanlagte afbrud per 10 km ledning.

Figur 1: Data for 2019

• Der er 76 selskaber med en debiteret vandmængde over 800.000 m3, og heraf er der 
indberettet værdier fra alle selskaber, hvoraf 3 ikke har haft uplanlagte ledningsbrud i 
2019.

• 14 selskaber skiller sig ud på denne parameter med et antal ledningsbrud på mere end 2,4 
per 10 km. Disse kan formentlig betragtes som outliers.

Figur 2: Ændring fra 2018 til 2019

• Af de 76 selskaber har 45 selskaber indberettet værdier i 2017, 75 i 2018 og 76 i 2019. 
Det er således muligt at sammenligne 75 selskaber over tid.

• Ændringen i antal ledningsbrud følger en tilnærmelsesvis normalfordeling, dog med lidt 
tunge ”haler”. Der er således kun få outliers på denne parameter over tid (ca. 10).
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Uplanlagte afbrydelser (ledningsbrud)

Forsyninger mellem 200.000-800.000 m3

Parameter

• Uplanlagte afbrud per 10 km ledning.

Figur 1: Data for 2019

• Der er 135 selskaber med en debiteret vandmængde mellem 200.000 m3 og 800.000 m3, 
og heraf er der indberettet værdier fra 134 af selskaberne, hvoraf 18 selskaber har 
indberettet at der ingen brud har været i 2019.

• 9 selskaber har oplevet mere end 1,8 uplanlagte afbrud per 10 km ledning, og kan 
betragtes som outliers.

Figur 2: Ændring fra 2018 til 2019

• Af de 135 selskaber har 35 selskaber indberettet værdier i 2017, 128 i 2018 og 134 i 2019. 
Det er således muligt at sammenligne 128 selskaber over tid.

• Ændringen i antal ledningsbrud følger en tilnærmelsesvis normalfordeling, dog med lidt 
tunge ”haler”. Der er således kun få outliers på denne parameter over tid (ca. 7).
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Uplanlagte afbrydelser (forbrugerafbrydelse)

Forsyninger >800.000 m3

Parameter

• Forbrugerafbrydelsesminutter per postadresse.

Figur 1: Data for 2019

• Der er 76 selskaber med en debiteret vandmængde over 800.000 m3, og heraf er der 
indberettet værdier fra 75 selskaber, hvoraf 20 ikke har haft nogen afbrydelser i 2019.

• Der er 1 selskab, som fremstår som en særligt stor outlier med omtrent 250 
afbrydelsesminutter pr. postadresse.

Figur 2: Ændring fra 2018 til 2019

• Af de 76 selskaber har 28 selskaber indberettet værdier i 2017, 73 i 2018 og 75 i 2019. 
Det er således muligt at sammenligne 73 selskaber over tid.

• Ændringen i antal forbrugerafbrydelsesminutter følger en tilnærmelsesvis normalfordeling, 
dog med lidt tunge ”haler”. Der er således kun få outliers på denne parameter over tid (ca. 
8).
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Uplanlagte afbrydelser (forbrugerafbrydelse)

Forsyninger mellem 200.000-800.000 m3

Parameter

• Forbrugerafbrydelsesminutter per postadresse.

Figur 1: Data for 2019

• Der er 135 selskaber med en debiteret vandmængde mellem 200.000 m3 og 800.000 m3, 
og heraf er der indberettet værdier fra 100 af selskaberne, hvoraf 48 selskaber har 
indberettet at der ingen afbrydelsesminutter har været i 2019.

• 14 selskaber har oplevet mere end 20 afbrydelsesminutter per postadresse og kan 
betragtes som outliers.

Figur 2: Ændring fra 2018 til 2019

• Af de 135 selskaber har 26 selskaber indberettet værdier i 2017, 87 i 2018 og 100 i 2019. 
Det er således muligt at sammenligne 87 selskaber over tid.

• Ændringen i antal forbrugerafbrydelsesminutter følger en tilnærmelsesvis normalfordeling, 
dog med noget tunge ”haler”. Der er ca. 14 outliers på denne parameter over tid.
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Vandtab
Forsyninger >800.000 m3

Parameter

• Vandtab, % af distribueret vandmængde

Figur 1: Data for 2019

• Der er 76 selskaber med en debiteret vandmængde over 800.000 m3, og heraf er der 
indberettet værdier fra 75 selskaber, hvoraf 1 selskab ikke har angivet et vandtab i 2019.

• Der er stor variation, men der ses ingen outliers i disse data.

Figur 2: Ændring fra 2018 til 2019

• Af de 76 selskaber har 47 selskaber indberettet værdier i 2017, 74 i 2018 og 75 i 2019. 
Det er således muligt at sammenligne 74 selskaber over tid.

• Ændringen i antal forbrugerafbrydelsesminutter følger en tilnærmelsesvis normalfordeling, 
dog med lidt tunge ”haler”. Der er således kun få outliers på denne parameter over tid (ca. 
3).

• Ét selskab har haft en reduktion på 100 pct. point fra 2018 til 2019. Det bunder formentlig 
i en fejlindberetning idet vandtabet i 2018 udgjorde 100% af den samlede distribuerede 
vandmængde.
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Vandtab
Forsyninger mellem 200.000-800.000 m3

Parameter

• Vandtab, % af distribueret vandmængde

Figur 1: Data for 2019

• Der er 135 selskaber med en debiteret vandmængde mellem 200.000 m3 og 800.000 m3, 
og heraf er der indberettet værdier fra 133 (2 er sorteret fra pga. indberetning af en 
negativ værdi), hvoraf 5 selskaber har indberettet at der ikke har været et vandtab i 2019.

• 7 selskaber har oplevet et vandtab på mere end 14% og kan betragtes som outliers.

Figur 2: Ændring fra 2018 til 2019

• Af de 135 selskaber har 40 selskaber indberettet værdier i 2017, 129 i 2018 og 135 i 2019. 
Det er således muligt at sammenligne 129 selskaber over tid.

• Ændringen i vandtabet følger en tilnærmelsesvis normalfordeling, dog med relativt tunge 
”haler”. Der er ca. 12 outliers på denne parameter over tid.
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Nitrit – antal overskridelser

Vandværker, som er en del af en forsyning større end 200.000 m3

Parameter

• Antal overskridelser for nitrit korrigeret for antal prøver pr. mio. m3 i indvindingstilladelse

Figur 1: Data for 2018

• Der er 168 vandværker, som er identificeret som værende en del af en forsyning med en 
indvundet vandmængde over 200.000 m3. Af de 168 vandværker har 11 vandværker haft 
overskridelser i 2018.

• Pga. det lave antal overskridelser vil alle overskridelser fremstå som outliers.

Figur 2: Ændring fra 2017 til 2018

• Alle 168 vandværker har registreret data i både 2017 og 2018

• Der har været 17 ændringer i antallet af overskridelser fra 2017 til 2018. Pga. det lave 
antal overskridelser vil alle ændringer i overskridelser fremstå som outliers.
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Jern – antal overskridelser

Vandværker, som er en del af en forsyning større end 200.000 m3

Parameter

• Antal overskridelser for jern korrigeret for antal prøver pr. mio. m3 i indvindingstilladelse

Figur 1: Data for 2018

• Der er 168 vandværker, som er identificeret som værende en del af en forsyning med en 
indvundet vandmængde over 200.000 m3. Af de 168 vandværker har 2 vandværker haft 
overskridelser i 2018.

• Pga. det lave antal overskridelser vil alle overskridelser fremstå som outliers.

Figur 2: Ændring fra 2017 til 2018

• Alle 168 vandværker har registreret data i både 2017 og 2018

• Der har været 4 ændringer i antallet af overskridelser fra 2017 til 2018. Pga. det lave antal 
overskridelser vil alle ændringer i overskridelser fremstå som outliers.
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Mangan – antal overskridelser

Vandværker, som er en del af en forsyning større end 200.000 m3

Parameter

• Antal overskridelser for mangan korrigeret for antal prøver pr. mio. m3 i 
indvindingstilladelse

Figur 1: Data for 2018

• Der er 168 vandværker, som er identificeret som værende en del af en forsyning med en 
indvundet vandmængde over 200.000 m3. Af de 168 vandværker har 1 vandværk haft 
overskridelser i 2018.

• Pga. det lave antal overskridelser vil overskridelsen fremstå som en outlier.

Figur 2: Ændring fra 2017 til 2018

• Alle 168 vandværker har registreret data i både 2017 og 2018

• Der har været 2 ændringer i antallet af overskridelser mellem 2017 og 2018. Pga. det lave 
antal overskridelser vil alle ændringer i overskridelser fremstå som outliers.
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PH – antal overskridelser
Vandværker, som er en del af en forsyning større end 200.000 m3

Parameter

• Antal overskridelser for PH korrigeret for antal prøver pr. mio. m3 i indvindingstilladelse

Beskrivelse af data

• Der er 168 vandværker, som er identificeret som værende en del af en forsyning med en 
indvundet vandmængde over 200.000 m3, og som har foretaget minimum 1 prøve. For de 
168 vandværker er der i 2018 taget 734 prøver efter PH. Ud af de 734 prøver er der dog 
ikke fundet nogle overskridelser af grænseværdierne for PH i 2017 eller 2018, og derfor er 
der ikke vist figurer for denne parameter.
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Ledningsevne – antal overskridelser

Vandværker, som er en del af en forsyning over 200.000 m3.

Parameter

• Antal overskridelser for ledningsevne (konduktivitet) korrigeret for antal prøver pr. mio. m3 
i indvindingstilladelse

Beskrivelse af data

• Der er 168 vandværker, som er identificeret som værende en del af en forsyning med en 
indvundet vandmængde over 200.000 m3, og som har foretaget minimum 1 prøve. For de 
168 vandværker er der i 2018 taget 734 prøver. Ud af de 734 prøver er der dog ikke fundet 
nogle overskridelser af grænseværdierne for ledningsevne i 2017 eller 2018, og derfor er 
der ikke vist figurer for denne parameter.
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Spildevandsselskaber


Data fra performancebenchmarkingen
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Kvælstofindhold
Spildevandsselskaber

Parameter

• Udløbskoncentration af kvælstof i mg/l

Figur 1: Data for 2019

• Der er data fra 109 spildevandsselskaber. Af de 109 selskaber har 30 selskaber ikke 
indberettet værdier for kvælstofindholdet, og 1 selskab har indberettet at der ikke er 
fundet kvælstof i vandmængden.

• Figur viser tilnærmelsesvis en normalfordeling, og det ses at fordeling er præget af tunge 
”haler”. 7 selskaber kan betragtes som outliers.

Figur 2: Ændring fra 2018 til 2019

• Figur 2 viser differencen mellem kvælstofindholdet i mg/l i 2018 og 2019. Figuren 
indeholder data for 75 selskaber.

• Datasættet fçlger en normalfordeling, men med tunge ”haler”. For denne parameter er der 
ca. 12 outliers ved en værdi >+/- 1,15



 

     
       

      
  

   

        

     
  

Fosforindhold
Spildevandsselskaber

Parameter

• Udløbskoncentration af fosfor i mg/l

Figur 1: Data for 2019

• Der er data fra 109 spildevandsselskaber. Af de 109 selskaber har 30 selskaber ikke 
indberettet værdier for fosforindholdet, og 1 selskab har indberettet at der ikke er fundet 
fosfor i vandmængden.

• For denne parameter er der en større spredning mellem spildevandsselskaberne, men der 
er ca. 5 outliers.

Figur 2: Ændring fra 2018 til 2019

• Figur 2 viser differencen mellem fosforindholdet i mg/l i 2018 og 2019. Figuren indeholder 
data for 75 selskaber.

• Datasættet fçlger en normalfordeling, men med tunge ”haler”. For denne parameter er der 
ca. 10 outliers.
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Indhold af organisk stof
Spildevandsselskaber

Parameter

• Udløbskoncentration af organisk stof i mg/l

Figur 1: Data for 2019

• Der er data fra 109 spildevandsselskaber. Af de 109 selskaber har 30 selskaber ikke 
indberettet værdier for indholdet af organiske stoffer, og 1 selskab har indberettet at der 
ikke er fundet koncentration af organiske stoffer i vandmængden.

• Denne parameter fçlger tilnærmelsesvis en normalfordeling, men en smule tung ”halet”. 4 
spildevandsselskaber fremgår som outliers.

Figur 2: Ændring fra 2018 til 2019

• Figur 2 viser differencen mellem indholdet af organiske stoffer i mg/l i 2018 og 2019. 
Figuren indeholder data for 75 selskaber.

• Datasættet fçlger en normalfordeling, men med tunge ”haler”. For denne parameter er der 
ca. 6 outliers.
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Afløbsstop pr. 10 km
Spildevandsselskaber

Parameter

• Antallet af afløbsstop målt pr. 10 km ledning.

Figur 1: Data for 2019

• Der er data fra 109 spildevandsselskaber. Af de 109 selskaber har 7 selskaber ikke 
indberettet tilfælde angående afløbsstop, og 4 selskaber har indberettet at der ikke har 
været afløbsstop i 2019.

• For denne parameter kan 7 selskaber betragtes som værende outliers ved at have 
indrapporteret flere end 1,4 tilfælde af afløbsstop pr. 10 km ledning.

Figur 2: Ændring fra 2018 til 2019

• Figur 2 viser differencen mellem antallet af afløbsstop i 2018 og 2019. Figuren indeholder 
data for 95 selskaber.

• Datasættet viser nogenlunde en tung ”halet” normalfordeling, og hermed må 8 
spildevandsselskaber betragtes som outliers.
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Regnbetingede udløb af kvælstof

Spildevandsselskaber


Parameter

• Regnbetingede udledninger af kvælstof i kg. pr. mm nedbør

Figur 1: Data for 2018

• Data er aggregeret på kommuneniveau, og består af data for den enkelte punktkilde. Data 
består både af regnbetingede udløb fra overløb fra fælleskloak og separate 
regnvandsudløb. Der er datapunkter for 96 kommuner ud af 98 kommuner.

• For denne parameter fremgår det, at der findes en større gruppe på 12 kommuner, som 
fremstår som outliers.

Figur 2: Ændring fra 2017 til 2018

• Figur 2 viser differencen mellem indholdet af kvælstof pr. mm nedbør i 2017 og 2018 og 
indeholder data for 80 kommuner.

• Parameteren fçlger tilnærmelsesvis en normalfordeling, som er præget af tunge ”haler”. 11 
kommuner betragtes her som outliers.
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Regnbetingede udløb af fosfor
Spildevandsselskaber

Parameter

• Regnbetingede udledninger af fosfor i kg. pr. mm nedbør

Figur 1: Data for 2018

• Data er aggregeret på kommuneniveau, og består af data for den enkelte punktkilde. Data 
består både af regnbetingede udløb fra overløb fra fælleskloak og separate 
regnvandsudløb. Der er datapunkter for 96 kommuner ud af 98 kommuner.

• Størstedelen af kommunerne er centreret for denne parameter, men der er 12 kommuner, 
som har haft en fosforudledning over 0,03 kg. pr. mm nedbør, og skal derfor betragtes som 
outliers.

Figur 2: Ændring fra 2017 til 2018

• Figur 2 viser differencen mellem indholdet af fosfor pr. mm nedbør i 2017 og 2018 og 
indeholder data for 80 kommuner.

• Parameteren fçlger tilnærmelsesvis en normalfordeling, som er præget af tunge ”haler”. 11 
kommuner betragtes her som outliers.
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Regnbetingede udløb af organiske stoffer

Spildevandsselskaber

Parameter

• Regnbetingede udledninger af organiske stoffer (BI5) i kg. pr. mm nedbør

Figur 1: Data for 2018

• Data er aggregeret på kommuneniveau, og består af data for den enkelte punktkilde. Data 
består både af regnbetingede udløb fra overløb fra fælleskloak og separate 
regnvandsudløb. Der er datapunkter for 96 kommuner ud af 98 kommuner.

• For denne parameter er der relativ stor spredning mellem kommunerne, men der er en 
større gruppe på 17 kommuner, som adskiller sig fra de øvrige. De 17 kommuner har en 
udledning af organiske stoffer på mere end 0,31 kg. pr. mm nedbør.

Figur 2: Ændring fra 2017 til 2018

• Figur 2 viser differencen mellem indholdet af organiske stoffer pr. mm nedbør i 2017 og 
2018 og indeholder data for 80 kommuner.

• Parameteren fçlger tilnærmelsesvis en normalfordeling, som er præget af tunge ”haler”. 16 
kommuner betragtes her som outliers.

66 



     

    

     
 

   

      
        

      

Indsivning
Spildevandsselskaber

Parameter

• Indsivning i procent af den samlede debiterede vandmængde.

Figur 1: Data for 2018

• Figur 1 er angivet på selskabsniveau, og består af data fra 30 selskaber.

• Det er ikke lovpligtigt for kommunerne af indberette disse tal, og derfor er data 
mangelfuld.

• Data fra 2016 og 2017 er meget mangelfulde, og derfor er disse ikke undersøgt.

• Data for denne parameter følger nogenlunde en normalfordeling, men i figur 1 estimeres 
det at der 9 selskaber, som kan betragtes som outliers. Et selskab med en værdi over 70% 
er noteret til omtrent 700%, og overstiger derved langt de øvrige værdier.
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Kvalitative interview
Metode og datagrundlag

• Kvalitative interview med medarbejdere fra 10 
drikkevandsselskaber og 10 spildevandsselskaber. I alt er der 
inddraget 14 forsyningsvirksomheder.

• Interview med fokus på udvalgte parametre for 
forsyningssikkerhed: 

• Fokus på datapraksis, datakvalitet og datarelevans for de 
udvalgte parametre samt på selskabernes forslag til andre 
relevante parametre. 

• For drikkevand særligt fokus på planlagte afbrydelser, 
kogeanbefalinger og nitrat, jern, mangan, pH og 
ledningsevne.

• For spildevand særligt fokus på spildevand på terræn samt 
indsivning.

10 drikkevandsselskaber:

2 stk. < 800.000 m3

2 stk. 800.001-100.000 m3

6 stk. > 1.000.000 m3

10 spildevandsselskaber:

3 stk. < 2 mio. m3

3 stk. 2-4 mio. m3

4 stk. > 4 mio. m3
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Forsyningssikkerhed og benchmarking


• Selskaberne har stort fokus på forsyningssikkerhed – i form af 
kvalitet, service og stabil drift.

• De er generelt positive ift. at blive vurderet på og arbejde på at 
forbedre den kvalitet, de leverer.

• Men de ser en betydelig risiko for, at benchmarking skaber ulige 
vilkår og uhensigtsmæssige incitamenter.

• De vurderer, at det er en vanskelig opgave at udarbejde en model, 
der er enkel nok til at være operationel i praksis og nuanceret nok til 
at tage højde for de forhold, som selskaberne ikke selv er herre over 

• Fx forsyningsområdets geologi, topografi, råvandskvalitet og 
urbaniseringsgrad

• Interviewene viser tydeligt, at projektet har en lang forhistorie – flere 
interviewpersoner har tidligere været inddraget i udarbejdelsen af de 
eksisterende benchmark-modeller og kender udfordringer, risici og de 
politiske positioner.

”Noget af det, der er vigtigt at få med er: Alle selskaber har 
som mål at få en høj forsyningssikkerhed. Det står øverst på 
listen for alle.” (1)

[Interviewer: ”Hvad betyder disse data vedr. vandafbrydelse 
for jer?”] ”Det er særligt vigtigt for os at være præcise over 
for kunderne.” (10)

[Interviewer: ”Hvor præcise er I i jeres registrering?]” Det e r 
jo den øvelse, vi prøver at blive bedre til – at få 
medarbejderne til at registrere. Men vi bliver bedre, for det 
hænger sammen med den kundeservice, der ligger i det. Vi 
ser det som kundeservice, og vi skal informere folk om det.” 
(19)

”Forsyningssikkerhed handler dybest set om kunderne kan 
trække i toiletsnoren eller ej.” (17)

”Det e r svært at benchmarke, for det er så forskelligt, hvad 
folk har. Der er rigtigt mange ting, der er forskellige. Derfor 
er det svært at pege på fem parametre, for det giver mening 
for én forsyning, men ikke for en anden.” (14)

[Interviewer: ”Er der andre relevante parametre/data?, du 
kan pege på?”] Det er fandeme svært, for jeg synes der er 
vildt man ge ting, der hentes ind både i M iljøstyrelsens 
benchmarking og i D ANVAS benchmarking – alt det data, 
man saml er ind på, det tænkes ikke sammen. Det er 
uoverskueligt, æbler og bananer sammenlignes, og det bliver 
ikke brugt g odt nok. Parametrene skulle være overskuelige 
og enkle.” (16)
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Selskabernes bekymringer i forhold til 
benchmarking

Hvis ikke det er muligt at definere entydige og objektive kvalitets
parametre for forsyningssikkerhed, ser selskaberne en risiko for, at 
benchmarkingen vil:

• Skabe uønskede incitamenter, fx ved at: 

• Straffe selskaber for at investere i supplerende analyser, online 
måleudstyr, avancerede hydrauliske modeller og andre tiltag, der 
højner datakvaliteten, men potentielt også giver flere registrerede 
overskridelser, opstuvningshændelser mv.

• Belønne selskaber for at investere steder, der ikke giver maksimal 
samfundsøkonomisk værdi (fx i mindsket indsivning frem for i 
andre mere påkrævede tiltag).

• Måle på parametre, der: 

• Varierer fra forsyning til forsyning

• Ikke siger noget entydigt om forsyningssikkerhed (fx indikatorer 
fremfor endemål)

• Ikke opgøres tilstrækkeligt ensartet og/eller har lav datakvalitet

”Jo flere prçver man tager desto flere overskridelser. Men det er klart fra 
forbrugernes side, der er vandkvalitet et g odt parameter og 
overskridelser skal selv følgelig minimeres. Én er én f or mange. Den er 
sådan set fair nok fra forbrugerens perspektiv, men for systemet er det 
svært at tænke på en r etfærdig måde at gøre det o p på. Det sy nes jeg 
godt nok.” (19)

[Interviewer: ”Har du forslag til andre parametre eller data, som kan 
være relevante ift. opgørelse af forsynings-sikkerhed?”] ”Det med at 
bruge det på den må de er farligt. For folk begynder at lege med det [og 
spekulere i det]. Så skal man bruge ressourcer på at udvikle i st edet for 
at kontrollere. Hvis du spurgte mig.” (14)

[Interviewer: ”Bruger I antallet af tv-inspektioner som parameter?”] 
”Antal a nalyser eller undersçgelser som parameter er også problematisk, 
for det bliver jo kun en må ling på nogle redskaber eller midler i stedet 
for endemålet.” (18)

”Skal d u sammenligne, så skal d et være med andre land- og 
sommerhusvandværker, hvis du vil have et retvisende billede. Det sk al 
være sammenligneligt med udgangspunkt i d e fysiske rammer: er det 
by, land, sommerhus eller hvad det er. Jeg er absolut ikke ligeglad med 
målinger og sammenligner, det har jeg stor respekt for, men det er 
vigtigt, at man er opmærksom på, at der ikke er to vandværker, der er 
ens når det kommer til stykket.” (11)

[Interviewer: ”Kan afbrydelsesminutter være en k valitetsparameter i 
benchmark?”] ”Jeg synes de planlagte afbrydelser er et f int mål, men 
det har jo en b aggrund. Det k an være brud der afhænger af ledningens 
alder, men det k an også være kundegenererede – så det betyder 
selvfølgelig noget f or kunderne, er der vand eller ej – men den f år ikke 
baggrunden med. Er det vores skyld eller er det i v irkeligheden grundet 
en n abo? Så vi h ar dejligt meget data, men vi f år ikke baggrunden eller 
årsagen med [i benchmarking].” (10)
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Brug af data øger kvaliteten


• Interviewene indikerer, at data, der har betydning for selskabets 
arbejdsgange og derfor opleves som meningsfulde får den højeste 
kvalitet.

• Data, der har direkte betydning for forsyningens drift og planlægning, 
prioriteres, ligesom fejl og mangler i data opdages og udbedres, når 
data bruges.

• Flere interviewpersoner ser et potentiale i at udnytte forskellige typer 
af data i højere grad, end det sker i dag.

• Flere har modvilje mod at bruge tid på at indsamle og registrere 
data, de ikke umiddelbart kan bruge eller opfatter som irrelevante. 
Det opleves som frustrerende ressourcespild.

”Jeg vil bare gerne undgå et parameter, som ikke har nogen 
værdi for os, noget som vi ikke ville bruge ellers.” (18)

”Jeg er faktisk i tvivl, om vi skri ver noget ned om de planlagte 
ændringer, for det har vi jo ikke brug for. Der samler vi i kke data 
ind – for det ville øge bureaukratiet. Jeg er lidt træt af det her – 
det er jo uendeligt d atafokuseret ned i n ogle detaljer der er 
meningsløse. Vi v il g erne undgå meningsløs dataindsamling, for 
det er jo spild af tid. Og det tager jo fra det vi egentlig gerne vil 
– nemlig at være gode til at levere vand. (1)

[Interviewer: ”Hvad betyder disse data for jer – bruger I dem?”] 
”Nej, vi b ruger dem ikke. Du rammer et çmt punkt. Os der 
bruger noget t id på at finde de her tal til benchmarking, vi 
oplever ikke at det bliver brugt til noget efterfølgende, hverken 
af driftsfolk eller af ledelsen […] I d riften er der fokus på at lçse 
problemerne her og nu så hurtigt så muligt. Jeg tror, der 
kommer en ændring, vi har fået ny direktør med fokus på 
benchmarking. Vi ville godt kunne bruge det her til noget, så jeg 
har en forventning om, at det vil b live brugt me re i f remtiden.” 
(6)

[Interviewer: ”Har du forslag til andre parametre eller data, som 
kan være relevante ift. opgçrelse af forsyningssikkerhed?”] 
”De ting som er relevante er, hvor godt man h ar styr på sit 
system i v irkeligheden. Vi b liver straffet for at have godt styr på 
det, det ville være bedre hvis vi i kke havde styr på en skid i 
virkeligheden. Fornuftige kundeberedskaber, fornuftige SRO 
systemer. Set med vores øjne ville det være fedt at blive 
vurderet på det, i stedet for den her konkurrence om at 
nedlægge sig selv.” (15)
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Datakvalitet og incitamenter


• Parametre, som selskaberne selv har en 
datainteresse i, vil ofte betyde en højere 
datakvalitet og en mere valid benchmarking.

• Parametre, som forsyningerne ikke selv har 
datainteresse i, vil ofte medføre frustrationer hos 
selskaberne, ringere datakvalitet og en mindre 
valid benchmarking.

• NIRAS har tidligere undersøgt sammenhængen 
mellem udnyttelse af data, oplevet datakvalitet 
og incitamenter for at prioritere data i 
arbejdsgange.

• Figuren til højre illustrerer de selvforstærkende 
dynamikker, der præger datapraksis i mange 
organisationer.

• De gennemførte interview tyder på, at disse 
dynamikker også gør sig gældende for 
forsyningsselskabernes vedkommende.

Tillid til at Tvivl på at 
Datakvalitet Datakvalitet data kan data kan 

forværres stiger	 skabe 
værdi 

skabe værdi 

Data ÷ Data	 +
Data	 Data opdateres	 prioriteres 

opdateres	 prioriteresikke INCITAMENT ikke	 INCITAMENT 

Fejl i data Data Fejl i data Data
 
opdages ikke
 bruges bruges ikke	 opdages

Figur udført af NIRAS for Energistyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Side 31 i 
denne rapport.
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Drikkevand –
 
data, datapraksis og 
datakvalitet for 
udvalgte parametre
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Kogeanbefalinger

• Meget sjældent forekommende – kun få af de interviewede 
medarbejdere har oplevet det i deres ansættelsesperiode.

• I det omfang der udstedes kogeanbefalinger, vil data blive registreret 
i detaljer både hos forsyningen og kommunen.

• En kogeanbefaling vil medføre markant forøget analyseaktivitet ift. at 
opspore og fjerne kilden til forurening – og ofte en gradvis reduktion 
af antallet af berørte forbrugere.

• Vurderes som et meget relevant parameter, da det direkte berører 
forbrugernes forsyning af drikkevand

[Interviewer: ”Opgçr I antal kogeanbefalinger?”] ”Vi v il jo 
opgøre antallet af kogeanbefalinger – det er jo noget man 
kan måle og have reelle tal på. Både hvor mange og hvor 
længe. Der kommer økonomien jo også ind, for det 
medfører jo en masse ekstra analyser, hvis der kommer 
en kog eanbefaling. Så der har vi en eg en i nteresse.” (3)

[Interviewer: ”Opgçr I antal kogeanbefalinger?”] ”Ja, den 
ene gang hvert 10. år det sker, så opgçr vi det.” (1)

[Interviewer: ”Hvad ville i o pgçre, hvis der nu var koge 
anbefalinger?”] ”Spçrgsmålet e r hvilken data? Vi v il f çre 
en logbog, vi vil l ave hele hændelsesforløbet, vi v il lave 
økonomi p å det, hvad har vores omkostninger på det. Så 
vidt mu ligt vil jeg også regne på – hvad betyder det for 
vores vandtab? Antal kogeanbefalinger, varighed og 
berçrte forbrugere ville også være en del af det.” (10) 



”Kogeanbefalinger, ja det kan man g odt sige er et 
parameter ift. forsyningssikkerhed. Men det er aldrig sket 
– så ja, vi ville kunne huske det [hvis det skete]”. (5)
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Planlagte afbrydelser


• Planlagte afbrydelser opgøres typisk ikke af selskaberne i dag, da de 
ikke umiddelbart vurderer, at de kan bruge den viden til noget.

• Mange selskaber har mulighed for at lave rimeligt præcise udtræk på 
planlagte afbrydelser fra deres kundevarslingssystem.

• Det kræver dog, at systemet er implementeret i driften og bruges 
konsekvent i praksis, hvilket endnu ikke er tilfældet alle steder.

• Selskaberne vurderer, at afbrydelser er et relevant parameter, fordi 
de er til direkte gene for kunderne.

• Men det påpeges, at uplanlagte afbrydelser bør vægte tungere end 
planlagte i en benchmarking, da planlagte afbrydelser er til mindre 
gene for kunderne end uplanlagte og kan være tegn på rettidig omhu 
(renoveringer, reparation mv.).

”[Afbrydelser, planlagte og ikke-planlagte] er jo nok en af de få 
parametre, at her påvirker det kunderne direkte. Det er jo det, de 
kan mærke, så det vil være mærkeligt ikke at have med.” (20)

”Jeg vil gçre det [registrere planlagte afbrydelser], hvis det er 
noget, vi bliver spurgt om – hvis vi skal – men ellers ikke, for jeg 
kan ikke se, hvad vi skal bruge det til. Der har vi ingen vinding i at 
vide, at det tog 20 minutter og næste gang tog det en time.” (11)

[Interviewer: ”Hvad betyder disse data for jer?”] ”[Kunde 
henvendelses]værktøjet bliver jo brugt som en del af driften, men 
selve opgørelsen af minutter, der ligger i registreringen, det bliver 
mest brugt til indberetningen. Man bruger ikke som sådan 
afbrydelsesminutterne til så meget ud over registreringen til 
Miljçstyrelsen.” (19) 



[Interviewer: ”Opgçr I planlagte afbrydelser?”] ”Nope. Det ville vi 
kunne opgøre. Vi har jo i forvejen de ikke-planlagte, opgjort i 
forbrugerminutter. Der har vi lavet et regneark, og det fungerer 
fint. Det ville vi sagtens kunne overføre til et nyt regneark. [Giver 
det værdi?] Nej, egentlig ikke. De uplanlagte giver værdi – jo flere 
afbrydelsesminutter desto dårligere performance. Det er ikke 
entydigt hos de planlagte, for der er afbrydelser jo [ofte] lig med 
renoveringer.” (5)

[Interviewer: ”Kan planlagte afbrydelser være et 
kvalitetsparameter i benchmarking?”] ”Jeg synes de planlagte 
afbrydelser er et fint mål, men det har jo en baggrund. Det kan 
være brud, der afhænger af ledningens alder, men det kan også 
være kundegenererede – så det betyder selvfølgelig noget for 
kunderne, er der vand eller ej – men den får ikke baggrunden 
med.” (10)
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Nitrit


• Lovgivningsminimumskrav følges og suppleres ofte med ekstra analyser.

• Analysepraksis (frekvens og prøvesteder) for nitrit varierer fra myndighed til 
myndighed, selskab til selskab og fra værk til værk.

• Praksis afhænger af det myndighedsfastlagte kontrolprogram, der bl.a. afhænger af 
tidligere analyseresultater og kommunens og forsyningens analysepolitikker.

• Prøver og analyser laves af akkrediterede laboratorier, så datakvaliteten er høj.

• Værker, der ikke har registreret nitritudfordringer har typisk meget lav 
analysefrekvens

• Lav analysefrekvens medfører, at resultaterne ikke nødvendigvis er repræsentative 
for den totalt distribuerede vandmængde.

• Ved nitritudfordringer og overskridelser udtages ekstra driftsprøver. Flere analyser 
vil derfor ofte vedrøre den samme overskridelse og kan dermed medføre en 
uforholdsmæssig stigning i antallet af overskridelser.

• Mange vurderer, at overskridelse af grænseværdien for nitrit er en relevant 
parameter. Men det påpeges, at nitritindholdet varierer med råvandskvaliteten og 
derfor ikke (kun) siger noget om værkets vandbehandling.

• Selskaber oplever ingen nævneværdige ændringer i nitritniveau fra afgang 
vandværk til taphane forbruger

[Interviewer: ”Hvad betyder disse data for jer?”] ”Hvis jeg 
skal trække nitrit ud, kan jeg slå en kode op i v ores modul 
og hente nitrit-data ud. Det giver os – altså de ekstra 
egenkontroller og registreringen af dem – og det, der 
hedder sikkerhed, synes jeg. Hvis du skal følge den officielle 
guide; så er det sådan én prø ve per en mio. liter vand – der 
kan jo ske forurening lige efter prøvetagninger. Så det er 
for at undgå, at der sker forurening mellem de store 
prçvetagninger.” (7)

[Interviewer: ”Hvordan måler I filtereffektiviteten ift. 
nitrit?”] ”Vi mål er ikke længere [ekstra] for nitrit. Det har vi 
gjort før på et vandværk, hvor vi havde forhøjet 
ammonium. Men det har vi ikke længere. Så nu giver det 
ikke længere mening.” (5)

[Interviewer: ”Måler I for nitrit?”] ”Ja. D et gçr vi jo for 
vores egen skyld. Vi mål er afgang vandværk for selv at 
have styr på det.” (10)

[Interviewer: ”Kan n itrit ses som udtryk for 
filtereffektivitet?”] ”Vi h ar et værk, hvor der er nitrit 
problemer på, men det skyldes sådan set ikke filtrene. Det 
er et sted mellem vores rentvandstank og vores 
udpumpning, hvor der sker noget. Jeg forstår ikke helt 
hvordan endnu. Men det har ikke noget me d filtrene at 
gøre. Så derfor siger den ikke noget o m filtrerkvaliteten 
efter min mening.” (7) 
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Jern, mangan, pH og ledningsevne


• Lovgivningsminimumskrav følges og suppleres ofte med ekstra analyser. 
Ofte lidt højere analysefrekvens end for nitrit.

• Analysepraksis (frekvens og prøvesteder) varierer fra myndighed til 
myndighed, selskab til selskab og fra værk til værk

• Prøver og analyser laves af akkrediterede laboratorier, så datakvaliteten 
vurderes som høj – nogle selskaber har derudover online måling af bl.a. 
turbiditet, ilt og pH.

• Det vurderes, at overskridelse af grænseværdier er en relevant parameter. 
Men det påpeges, at: 

• Der er en risiko for, at man benchmarker værkernes råvandsressourcer 
fremfor performance.

• Det kan virke arbitrært at fokusere på enkelte stoffer/niveauer i stedet 
for at tage alle analyseparametre for drikkevandskvaliteten med.

• Selskaber oplever typisk ingen nævneværdige ændringer i niveauer fra 
afgang vandværk til taphane forbruger, men påpeger, at fx åbninger af 
brandhaner kan medføre løsrivelse og midlertidigt forhøjet indhold af jern 
og mangan.

”Det e r nok svært at tage vandkvalitet ind. For så skulle 
man h ave en del parametre med, for en enkelt er 
misvisende. Og så kunne man p ege på et par stykker, 
men det er jo stadig et valg. I dag har vi jo noget med 
overskridelser eller ej, og det er sådan set fint n ok, 
overskridelser er jo overskridelser.” (19)

[Interviewer: Er jern, mangan, pH og ledningsevne 
relevante som parametre for forsyningssikkerhed?] ”pH og 
ledningsevne, det har jeg ret svært ved at se. Det siger 
mere noget om grundvandskvaliteten. Var der blødgøring, 
så kunne det være relevant som en proces-indikator, men 
ellers er det mere ressourcerne snarere end vandværket 
man benchmarker.” (5)

[Interviewer: ”Hvordan måler I?]” Det er lidt forskelligt fra 
kommune til kommune. I den ene kommune, der har vi e t 
kontrolprogram, der ligger meget tæt på bekendtgørelsen 
– den anden kommune har accepteret at pålægge os flere 
krav og et yderligere mere vidtgående kontrolprogram. 
(10)

[Interviewer: ”Hvilken kvalitet vil du vurdere data har?”] 
”I og med, at vi jo har et akkrediteret eksternt firma – 
laboratoriet – så er det en hçj datakvalitet.” (10)
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På vej mod kontinuerlige analyser


• Flere selskaber nævner, at der findes målestudstyr til kontinuerlige 
analyser for en række stoffer på markedet.

• Flere selskaber har udstyr til løbende måling af turbiditet og nogle for 
ilt og pH, men ingen af de interviewede selskaber har udstyr til 
løbende måling af nitrit-, jern- eller manganindhold.

• Teknologiens forholdsvis unge alder og høje pris nævnes som de 
primære årsager til, at selskaberne afventer investering i teknologien.

[Interviewer: ”Tager I selv analyser? Eller er det 
laboratorier?”] ”Vi h ar et par apparater – men de er 
desværre ikke i d rift l ige pt. For vi har nedprioriteret det. 
Jeg krydser fingre for det kçrer i 2 020.” (10)

”Fandtes der noget t ilsvarende [måleudstyr] på de andre 
parametre [nitrat, mangan, jern o g ammonuim], så havde 
vi gjort det. Men som det er nu, er det alt for dyrt o g 
usikkert. Turbiditeten er ret robust og håndgribelig.” (5)

[Interviewer: ”Det ku nne være smart at have det hele 
online i e t SRO-flow?”] ”Ja, o g det er der mange, der 
prøver at sælge, men det er ikke noget vi investerer i 
endnu. Vi vil gerne have flere år på bagen.” (10)
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Kildeplads – robusthed og fremtidssikring


• Flere selskaber peger på, at det kan være relevant at se på: 

• Ændringer i sulfatniveau, da en stigning kan indikere 
overudnyttelse.

• Ændringer i pesticid-, nikkel og chloridniveauer. 

• Det påpeges, at frekvensen for boringskontrol er lav, og at der 
er behov for flere analyser for at skabe tilstrækkeligt antal 
datapunkter til at lave en præcis vurdering af 
udviklingstendenser.

• Data om de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Der kan fx 
ses på, hvordan og i hvilket omfang BNBO er gennemgået og 
beskyttet. Dette vedrører dog den kommunale myndighed.

• Selskaberne bemærker dog, at det er en meget langvarig og dyr 
proces at finde nye kildepladser, og det på kort sigt derfor kan være 
svært at handle på data, der indikerer en eventuel overudnyttelse.

”Læg jer op af boringskontrollen, der er nogle fine parametre. Hvis 
man skulle gøre noget anderledes, så burde man øge hyppigheden 
på boringskontroller. Der kan ske meget på 3 år.” (10)

[Interviewer: ”Har du forslag til andre parametre/data, der kan 
bruges til at belyse robustheden af kildeplads?”] ”Som princip er 
bæredygtig vandindvending rigtigt – men udfordringen er at finde 
et objektivt parameter at måle og sammenligne på.” (19)

[Interviewer: ”Har du forslag til andre parametre/data, der kan 
bruges til at belyse robustheden af kildepladsen?”] ”Det [sulfat] 
kan godt være en indikator – ud fra et driftsmæssigt synspunkt. 
Men så må man bare sige; hvad stiller man op? Dem, der bor tæt 
på Vesterhavet, der vil jo nok komme noget saltindstræk – som 
ikke vil være tilfældet i det midtjyske. Det er indlysende. Men skal 
de så straffes for det? Der er nogle rammevilkår; og det må man 
tage hçjde for.” (1)

[Interviewer: ”Hvad så med at måle ændringer i sulfat?”] ”Fx 
sulfat, hvis der så lige er en ændring, skal man så lave en ny 
boring? Det koster 400-600.000 kr! Det er ikke noget man lige 
gør. Det tager bare uendelig lang tid, der er bureaukrati, borgerne 
kan klage […]” (1)

”Bæredygtig vandindvending er noget i hvert fald de stçrre 
forsyninger er opmærksomme på. Og alt andet lige har vi mindre 
udpumpninger, end vi havde tidligere. Vi tager en mere jævn 
pumpning, men det kræver selvfølgelig, at vi har ekstra kapacitet i 
nogle tanke. Hvad er bæredygtighed kan man spørge sig selv om? 
En objektiv bedømmelse kan være svær, da nogle kildepladser kan 
være bæredygtige, andre ikke.” (19)
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Selskabernes forslag til relevante parametre


Adspurgt om forslag til andre relevante parametre eller tiltag peger 
drikkevandsselskaberne på:

• ISO-certificering som garant for forsyningssikkerhed, ekstern kontrol 
og løbende forbedring af egen-performance

• Back-up-systemer som garant for forsyningssikkerhed, fx dobbelt 
linjeføring, volumener for bassiner og rentvandstanke, nødanlæg 
(generatorer, solceller, mv.)

• Data, der indikerer hvor gode systemer, selskaber har, fx ift. 
avanceret vandbehandling og overvågning (SRO)

”Alle stçrre vandværker skal have ISO 22.000 – eller 
tilsvarende (hvilket b etyder, at man i praksis opfører sig 
som certificeret, dog uden af have officielt certifikat). Dét, 
at blive auditeret udefra, giver dog en ekstra kvalitet og 
troværdighed udadtil (o g indadtil), og det er denne 
eksterne kontrol, man fra styrelsen side kan fokusere på: 
har man d en eller ej?” (1)

[Interviewer: ”Har du forslag til andre parametre eller 
data, som kan være relevante ift. opgørelse af 
forsyningssikkerhed?”] ”I snakker jo meget om drift. Men 
forsyningssikkerhed fylder jo rigtig meget når vi 
planlægger. Når vi planlægger nye forsyninger, 
renoveringer, back-up. Om vi stadig kan levere vand hvis 
vi har nedbrud. Har vi 2-linje-anlæg, osv.” (5)

[Interviewer: ”Har du forslag til andre parametre eller 
data, som kan være relevante ift. opgørelse af 
forsyningssikkerhed?”] ”Jeg ved ikke, om det er godt 
målepunkt, men man kunne undersøge sådan noget som 
dobbeltforsyninger. Hænger mit forsyningsområde 
sammen med andre? De fleste er med nogle meget små 
ledninger, så spørgsmålet er om de reelt er brugbare? Er 
naboforsyningen god nok til at forsyne, i tilfælde af 
afbrydelser? Konkret: Hvor stor er ledningen, hvor meget 
flow kan den håndterer? Hvor meget kapacitet har 
nabovandværket, kan de pumpe i g ennem?” (10)
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Opstuvningshændelser
Spildevand på terræn som følge af regnhændelser og ledningsnedbrud

• Selskaberne anser opstuvning som et relevant serviceparameter, men 
understreger, at opstuvning kan skyldes forhold, der ikke er 
forsyningernes ansvar, og at antallet af hændelser ofte vil variere med 
forsyningsområdets geologi og topografi.

• Selskabernes data for opstuvninger med spildevand på terræn er af 
begrænset kvalitet. 

• Opstuvning som følge af regnhændelser opgøres typisk ikke. 
Selskaberne vurderer, at der er mange hændelser, de ikke har 
kendskab til, da de ofte kun opdager dem via kundehenvendelser.

• Opstuvninger som følge af nedbrud, ledningsstop mv. opdages ofte via 
alarmer fra driftssystemer eller registreres af driftsafdelingen ifm. 
udbedring. Datakvaliteten er højere end for regnhændelser, men 
datapraksis varierer fra selskab til selskab.

• Enkelte selskaber vurderer, at de kan opgøre antal af hændelser på basis 
af modellerede beregninger med rimelig præcision

• Det påpeges, at hændelser skal sammenholdes med præcise nedbørsdata 
for at vurdere, om hvilke hændelser, der falder udenfor og indenfor det 
fastsatte serviceniveau.

”Det er små korte, men v oldsomme skyl. Så er der urenset 
regnvand, der løber over og ned til grønne områder. Det ved man 
måske ikke, eller også ved man det, men g ør ikke noget, fordi de r 
ikke er mulighed for at gçre noget.” (14)

[Interviewer: ”Kan I bruge registrering af opstuvnings-hændelser 
til noget?”] ”Vi kan plotte dem ind og se, om det er et 
tilbagevendende problem – se om det er nok at løse det enkelte 
problem, eller om vi skal ind og udvide kloakken, klimasikre den. 
Skal der bygges et bassin eller bygge et større rør? Der har vi et 
beslutningsdiagram, der afgør, hvad vi gør. Der kan geodata og 
opstuvningshændelser kvalificere det.” (8)

[Interviewer: ”Ville det være et relevant parameter, hvis man 
havde nogenlunde præcise data på opstuvning på terræn?”] ”Det 
kræver meget præcis viden om regnhændelser, for det er jo dét, 
der skaber opstuvningen. Er det en 100 års hændelse eller 10 å rs 
hændelse? Det er jo vigtigt at være sikker på. Det bliver ekstremt 
mudret, der er mange parametre der afgçr det. […] Der er brug 
for en masse viden og kontekst.” (16)

[Interviewer: ”Kan du se en standardiseret måde at opgçre 
opstuvningshændelser på?”] ”Nej. Og jeg kunne heller ikke se for 
mig, at det nogensinde kunne blive retfærdigt, grundet 
topografien – man kan slet ikke få det gjort op, så det bliver 
rimeligt at sammenligne.” (2)

”Vi tager jo ikke ud og tilser vores ledninger hver måned, det kan 
vi ikke og det giver ikke meget mening. I forhold til hvor sjældent, 
det trods alt sker, så er der ikke mening med galskaben. Så må 
man acceptere de få tilfælde.” (18)
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Indsivning af vand


• Selskabernes data om indsivningsmængder er generelt af lav kvalitet 

• Indsivning beregnes med forskellige metoder og på basis af antagelser 
og estimerede mængder.

• Selskaberne påpeger at: 

• Indsivningsmængden afhænger af andre forhold end ledningsnettets 
kvalitet og stand, bl.a. grundvandsspejlets niveau, jordbundsforhold, 
årstid og årsnedbør.

• At ledningsnettet kan have en vigtig dræningseffekt, og at tætning 
derfor kan medføre andre problemer.

• At den eksisterende regulering allerede giver et økonomisk incitament 
til at mindske indsivning, og at de derfor gør det i det omfang, det kan 
svare sig.

• Generelt vurderer selskaberne ikke indsivning som et væsentligt 
parameter for forsyningssikkerhed. Enkelte påpeger dog reducerede 
spildevandsmængder kan medføre reduceret stofudledning og dermed 
have en miljøeffekt.

[Interviewer: ”Kan I bruge data om indsivning af vand?”] ”Ikke 
rigtigt til noget – det er ikke en strategi vi forfølger. Når vi 
kigger på samlet energiregnskab, så har vi ikke et issue med at 
kçre ekstra mængder igennem” (8)

[Interviewer: ”Er indsivning relevant som parameter for 
forsyningssikkerhed?”] ”Nej, det er det overhovedet ikke. Det 
er en god indikator til at sige om ledningerne ligger over eller 
under grundvandsspejlet. Du kan ikke sammenligne […en ] 
forsyning, hvor alt liger under vand med andre forsyninger, 
hvor alt ligger i sand og tçrt.” (14)

[Interviewer: ”Hvordan registrerer I data for indsivning af 
vand?”] ”Vi ved, at det [indsivning] er der og er et problem. 
Men vi tager kun f at i de områder, hvor vi ved at det er et 
problem, hvor der er vandløb, der er sårbare. Det er faktisk ret 
svært. Der er så mange parametre, og så mange kriterier. Hvor 
skal man bruge pengene for at få mest miljç for pengene?” (14)

[Interviewer: ”Er indsivning af vand en relevant indikator for 
forsyningssikkerhed?”] ”I en helhedsbetragtning, der ville det 
lede til en skæv pr ioritering; det vil være for dyrt og skævt kun 
at gå efter uvedkommende vand.” (15)

[Interviewer: ”Hvordan registrerer I indsivning af vand i 
spildevandssystemer?”] ”Det er et af fokusområderne vi har – 
det er forbedringsområde for os. Men det har intet med 
forsyningssikkerhed at gøre, det handler om en bedre 
miljçeffekt […] Man kan måske godt bruge det som en 
miljøeffekt – men som benchmarking er det svært – det er 
nogle vilkår, vi har.” (2)
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Selskabernes forslag til fremme af 
forsyningssikkerhed

Adspurgt om forslag til andre relevante parametre eller tiltag, 
der kan fremme forsyningssikkerhed peger 
spildvandsselskaberne på:

• ISO-certificering som garant for forsyningssikkerhed, 
ekstern kontrol og løbende forbedring af egen-performance.

• Parametre, der giver incitament til innovation – fx udvikling 
af nye metoder og teknologier.

• Overskridelse af udledningstilladelser

• CO2-aftryk – for drift og anlægsaktiviteter.

• Parametre for kvaliteten af selskabets ledningsnetmodeller 
(geokodning, præcisionsgrad, machine learning mv.)

”Der er ISO 22000 på vand […] Havde man ISO på spildevand også, så kunne det 
give mening. Det ville være fint med ISO certificering – så har du et mål, men k an 
vælge din egen vej til det mål. Vi har nogle systemer, og vi gør sådan her. Så ved 
man, at vi gør det bedst muligt og forsøger at optimere energien. Sådan nogle ting 
vil måske være lidt bedre.” (14)

”Overholder man de udlederkrav man har? Hvor mange overskridelser har man, i 
hvilke mængder? I forhold til de tilladelser man har. Det er noget, man har tal på.” 
(9)

[Interviewer: ”Har du forslag til andre parametre eller data, som kan være 
relevante ift. opgçrelse af forsyningssikkerhed?”] ”Man kunne også vurdere; det er 
måske lidt mere fremadrettet – hvor bæredygtige er de materialer man putter end i 
jorden. I øjeblikket er det dårligste CO2 aftryk det billigste” (15)

[Interviewer: ”Har du forslag til andre parametre eller data, som kan være 
relevante ift. opgçrelse af forsyningssikkerhed?”] ”Parametre om præcis viden om 
systemet: er det geokodet? Og så derudover nogle parametre om tilstanden. Det er 
lidt frækt, at man ikke bliver belønnet for at have styr på det. Det er jo 
driftsomkostninger for os at have styr på det. Hvis vi undlod at have styr på det, 
ville vi leve i uvidenhed. Så ville det være billigere – på den k orte bane.” (15)

[Interviewer: ”Har du forslag til andre parametre eller data, som kan være 
relevante ift. opgçrelse af forsyningssikkerhed?”] ”Vi kunne godt bruge tal for 
levetidsforlængelse for renseanlæg. Der er ikke noget krav om det. Det har vi gjort 
tidligere: Hvad trænger til at få en opgradering.” (4)

[Interviewer: ”Har du forslag til andre parametre eller data, som kan være 
relevante ift. opgçrelse af forsyningssikkerhed?”] ”Man burde også blive belçnnet 
for at være innovativ – innovation bør belønnes at lave noget der ikke er set før. 
Modellen tager ikke højde for det. Alle siger vi er så dygtige i Danmark – men der er 
ingen innovationsincitamenter.” (8)
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Nitrit-analyse
Baggrund

• I henhold til drikkevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1070 af 28/10/2019, gældende) er der kvalitetskrav for nitrit ved afgang vandværk. 
Antallet af prøver fastlægger kommunen i kontrolprogrammet.

• Der er analyseret data fra en landsdækkende database (Jupiter) fra GEUS med henblik på at belyse, om det har betydning for 
validiteten og sammenligneligheden, at antallet af prøver til kontrol af nitrit ved afgang vandværk ikke er normsat i 
drikkevandsbekendtgørelsen.

• Kvalitetskravet for nitrit ved afgang vandværk er 0,01 mg/l, jf. bilag 1a.

• Minimumshyppighed for prøvetagning af nitrit ved afgang vandværk er svarende til B-parametre, jf. bilag 5. Prøvetagningshyppigheden i 
tabel 1 stammer fra bilag 5 i drikkevandsbekendtgørelsen men er omregnet fra m3/dag til m3/år:

Tabel 1: Minimumshyppighed for prøvetagning af nitrit afgang værk

Antal prøver/år Indvindingsmængde m3/år
1 < 365.000
2 < 2.000.000
3 < 3.650.000
4 < 7.300.000
5 < 10.950.000
6 < 14.600.000
7 < 18.250.000
8 < 21.900.000
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Databehandling
Jupiterdatabasen

• Til nitritanalysen anvendes data fra PCJupiterXL fra den 5. November 2019.

• Alle prøver for nitrit ved afgang vandværk i årene 2016 til 2019 for aktive almene indvindingsanlæg er medtaget. Data fra 2018 og 2019 

betragtes som værende underlagt retningslinjerne i den nye drikkevandsbekendtgørelse, som trådte i kraft i oktober 2017 (BEK nr. 1147 

af 24/10/2017, historisk).

• Analyserne er foretaget for 2 grupperinger af vandværker. 

1. Alle vandværker, hvor der har været prøvetagning i årene 2016-2019. Grupperingen består af 2.254 vandværker.

2. Vandværker, som indgår i et større vandselskab, hvor vandselskabet har en samlet indvinding på mere end 800.000 m3. I denne 
gruppe er der data for 193 vandværker.

Tabel 2: Anvendte tabeller fra Jupiterdatabasen
Tabelnavn Kolonnenavn Anvendes til
DRWPLANT PLANTID 

PERMITAMOUNT 

ACTIVE 

VVRPURPOSE 

PLANTNAME

Anlægsid 

Indvindingstilladelse 

Er anlægget aktivt 

Indvindingsformål – alment vandforsyningsanlæg 

Anlægsnavn
COMPOUNDLIST COMPOUNDNO Angiver hvilket nr. nitritanalyser har
PLTCHEMANALYSIS COMPOUNDNO 

SAMPLEID 

AMOUNT 

UNIT 

ATTRIBUTE

Angiver hvilket nr. nitritanalyser har 

Prøveid 

Koncentration 

Enhed 

< detektionsgrænsen
PLTCHEMSAMPLE SAMPLEID 

PLANTID 

PURPOSE 

SAMPLEDATE

Prøveid 

Anlægsid 

Hvor er prøven udtaget, Afgang vv. Ledningsnet, mm. 

Dato for prøvetagning
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Konklusioner på beskrivende statistik


• Den nye drikkevandsbekendtgørelse (BEK nr. 1147 af 24/10/2017, historisk) har resulteret i en væsentlig lavere 
prøvetagningshyppighed, og dermed også i færre overskridelser af kvalitetskravet for nitrit ved afgang vandværk. 
Prøvetagningshyppigheden falder til omkring ¼ i 2019 i forhold til hyppigheden i 2016.

• Der ses et fald i andelen af overskridelser i takt med et fald i prøvetagningshyppigheden. Der ses for det første meget få overskridelser 
på kvalitetskravet for nitrit i år 2017, 2018 og 2019, mens der er et væsentligt antal overskridelser i 2016.

• Når prøvetagningshyppighed og antal overskridelser sammenlignes i scatterplots for hhv. 2016, 2017, 2018 og 2019, ses ydermere en 
lineær tendens for år 2016, hvor antal overskridelser stiger med prøvetagningshyppighed. Der ses ingen tydelig tendens for de øvrige år.

• Data giver ikke indikation af, at der er en optimal analysehyppighed for vandværker. Datagrundlaget er for spinkelt til man kan 
konkludere på det. Dog ser det som nævnt ud til, at en halvering i analysehyppighed medfører en halvering af overskridelser.

• Der ses ikke en forskel i sammenhængen mellem prøvetagningshyppighed og overskridelser for de to grupperinger med hhv. alle 
vandværker og kun vandværker der er del af en større forsyning.
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Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af 
data

• Tilstedeværelse af nitrit ved afgang vandværk er typisk en effekt af driftsforstyrrelser herunder filterskyl eller utilstrækkelig omsætning 
af ammonium i filtrene. Ved hyppige prøvetagninger vil sandsynligheden for at måle nitrit øges på baggrund af de periodiske filterskyl. 
Hyppige filterskylninger kan medføre at bakterier skylles med ud af filtrene, og medføre manglende omsætning af nitrat og dermed 
risiko for øget indhold af mellemproduktet nitrit.

• Det anbefales, at der indgår en mulighed for at indberette skift af filtermateriale, idriftsættelse og indkøring af nye anlæg, da man ved 
indkøring af filtre vil udtage flere prøver samt risikere nitrit overskridelser i indkøringen. Der anbefales dog en form for kontrol af udførte 
filterskift. Derudover kan driftsforstyrrelser opstå ved manglende beluftning eller hvis filtrene skylles for hyppigt, så nitrificerende 
bakterier fjernes.

• Det anbefales, at overveje en model, hvor vandprøver med overskridelser af nitrit indenfor en periode (fx 3-6 måneder) kan 
”neutraliseres” af en vandprçve uden overskridelse. Dette vil afhjælpe at vandværker ”straffes” i forbindelse med indkçring af nye filtre. 
Der kan dog være en udfordring i forbindelse med indberetningen, hvis indkøring af filtre foregår henover indberetningstidspunktet. I 
den forbindelse skal det sikres at en hændelse kun tæller 1 gang, selvom den medfører flere overskridelser, antallet af kontrolmålinger 
ikke reduceres for at undgå flere overskridelser.

• Det vurderes uhensigtsmæssigt at benchmarke på enkeltstående overskridelser af nitrit. Der anbefales opstillet en model, som er 
baseret på gentagne overskridelser, som ikke relateres til indkøring af filtre med nye filtermaterialer.

• Det kan overvejes, om der skal opsættes en norm for prøvetagningshyppigheden for nitrit, for at sikre repræsentativ sammenligning af 
overskridelser.
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1.1. Alle vandværker

Antallet af værker fordelt på årlige antal prøvetagninger
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1.2. Alle vandværker

Antal vandværker fordelt på antallet af overskridelser

• En overskridelse er defineret ved en målt mængde 
på mere end 0,01 mg/l

• Bemærk at der findes flere målinger for 2016 end 
for 2019, og generelt er antallet af overskridelser 
faldet fra 2016 til 2019.

• Dette kan i høj grad skyldes, at der er foretaget 
markant flere prøver i 2016 end 2019.
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1.3. Alle vandværker

Sammenhæng mellem antallet af prøver og vandmængde

• Værker med 
indvindingstilladelse 
større end 9 mio. m3/år 
er undladt, da der er 
tale om overanlæg uden 
en egentlig indvinding
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1.4. Alle vandværker
Sammenhæng mellem antallet af overskridelser og indvindingstilladelse

95 



  

 
 
 

1.5. Alle vandværker
Sammenhæng mellem antallet af overskridelser og antallet af prøver

2016 2017 2018 2019
Antal prøver 7.216 3.836 2.957 1.825

Antal fund 917 475 410 213

Andel % 12,7 12,4 13,9 11,7
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 2.1. Vandværker som indgår i større vandforsyning


Vandværker fordelt på det årlige antal af prøvetagninger
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2.2. Vandværker som indgår i større vandforsyning


Vandværker fordelt på antallet af overskridelser

• En overskridelse er defineret ved en målt 
mængde på mere end 0,01 mg/l

• Bemærk at der findes flere målinger for 
2016 end for 2019, og generelt er antallet 
af overskridelser faldet fra 2016 til 2019.

• Dette kan i høj grad skyldes at der er 
foretaget markant flere prøver i 2016 end 
2019

Antal værker, som er en del af en større forsyning, fordelt
 
på antallet af overskridelser af Nitrit i 2016-2019
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2.3. Vandværker som indgår i større vandforsyning


Sammenhæng mellem antallet af prøver og indvindingstilladelse
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2.4. Vandværker som indgår i større vandforsyning


Sammenhæng mellem antallet af prøver og indvindingstilladelse
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2.5. Vandværker som indgår i større vandforsyning


Sammenhæng mellem antallet af prøver og indvindingstilladelse

2016 2017 2018 2019
Antal 

prøver

1.57 

5

566 419 256

Antal fund 144 32 26 9
Andel % 9,1 5,8 6,2 3,5
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06 
Analyser for jern, mangan, 

pH og ledningsevne
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Konsekvens af ændret prøvetagningssted

Baggrund

• Forsyningssekretariatet har ønsket belysning og vurdering af følgende: 

• Betydningen for validiteten og sammenligneligheden af vandindholdet af jern, mangan, pH og ledningsevne, at der i 
den nuværende drikkevandsbekendtgørelse, BEK nr. 1070 af 28/10/2019, er krav om vandprøver til kontrol ved 
forbrugeren i stedet for som tidligere ved afgang vandværk.

• Til belysning og vurdering af dette er der gennemført et litteraturstudie på baggrund af offentligt tilgængelig litteratur, samt 
en dataanalyse af tilgængelige data fra en landsdækkende database (Jupiter) fra GEUS fra 2018. Opgaven fokus er således 
på ændringer i selve ledningsnettet (fra afgang vandværk til forbruger) og ikke på vandværksprocesserne.

• I nedenstående tabel ses kvalitetskravet for de enkelte parametre. Derudover ses det indhold for hver parameter ved 
afgang vandværk, som tidligere var gældende, jf. BEK nr. 802 af 01/06/2016 Historisk, som kan benyttes som retningslinje 
for indholdet ved afgang vandværk, for at vandet ved forbrugeren kan overholde kvalitetskravet. Erfaringsmæssigt vil et 
indhold af jern større end 0,2 mg/l ændre vandets smag og give udfældninger i forbrugerens installationer og i 
vandforsyningens ledningsnet.

• Ligeledes er der en retningslinje for mangan ved afgang vandværk. Dette er primært for at sikre at kvalitetskravet hos 
forbrugeren kan overholdes.

Kvalitetskrav ved 

forbruger

Retningslinje ved 

afgang vandværk
Jern 0,2 mg/l 0,1 mg/l
Mangan 0,05 mg/l 0,02 mg/l
pH 7-8,5 7-8,5
Ledningsevne > 30 mS/m > 30 mS/m
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Litteraturstudie

Vurdering af muligheder for ændring af ledningsevnen fra vandværk til forbruger

• I litteraturstudiet er det antaget, at vandbehandlingen ikke involverer kloring, da dette ikke anvendes i daglig drift i 
Danmark.

• Der er ikke fundet studier og artikler, der beskriver mulighed for ændring af ledningsevnen under transport fra 
vandværket i ledningsnettet. Ledningsevnen beskriver indholdet af ioner, der ændres ved eksempelvis en ændring i 
vandets kloridindhold eller i tilfælde af en forurening af vandet. Sådanne ændringer vil være en generel ændring af 
ledningsevnen ved både vandværk og i ledningsnettet, og ikke ændringer i ledningsevnen igennem ledningsnettet.

• På trods af ændringer i eksempelvis indholdet af jern eller mangan igennem ledningsnettet, vurderes ændringerne 
at være så små, at ledningsevnen ikke ændres nævneværdigt.
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Litteraturstudie
 
Vurdering af muligheder for ændring af jern og mangan indhold fra vandværk til forbruger 

• Jern og mangan er to naturligt forekomne stoffer i råvand. Jern er hyppigere til stede end mangan, men ved 
jernholdigt vand ses normalt også mangan.

• Det tilstræbes, at jern og mangan udfældes i filtre på vandværket, men almindeligvis vil en mindre del af jern og 
mangan også kunne udfælde i ledningsnettet. En hypotese vil derfor være, at der ved en ændring af fx pH eller 
alkalinitet vil være risiko for, at jern og mangan udfældet i ledningsnettet kan genopløses i vandet. En ændring i 
vandtypen vil kunne forekomme, hvis råvandets sammensætning ændres, ved fx ibrugtagning af en ny boring der 
indvinder fra et andet grundvandsmagasin – eller ved vekslende indvinding fra fx en terrænnær boring og en 
dybere boring.

• Dette belyses i 1, hvor det fremgår, at ændringer i vandtypen (fx fra forskellige 
vandreservoirer/rentvandsbeholdere) eller ændringer i vandtrykket kan medføre frigørelse af biofilm og 
udfældninger, og dermed mulighed for at resuspendere metaller i vandet.

1 https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/WSH-distribution_system-20141114.pdf 
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Litteraturstudie 
Vurdering af muligheder for ændring af jern og mangan indhold fra vandværk til forbruger 

• Det fremgår desuden af 1,2, at metaller som jern og mangan kan frigives fra rørmaterialet ved kontakten med 
drikkevandet eller ved indvendig korrosion af galvaniserede rør, stålrør og støbejern. Afgivelsen foregår normalt i de 
første måneder, mens rørene er helt nye, mens korrosion øges med alder3.

• Støbejern var et almindeligt anvendt materiale til vandforsyningsrør i danske vandforsyninger frem til ca. 1950.

• Stillestående vand og/eller vand med lang opholdstid i vandforsyningsrørene medfører en højere afsmitning og 
korrosion fra materialet 1.

• Vandtypen har ligeledes indflydelse på hvor meget jern, der eksempelvis frigives fra galvaniseret stål og støbejernsrør. 
Ved øget pH vil korrosionen stige, mens indholdet af jern falder, idet jern er mindre opløseligt ved højere pH. 
Tilsvarende vil et fald i pH medføre et øget indhold af jern 1.

1 https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/WSH-distribution_system-20141114.pdf 

2 https://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/plumbing10.pdf 
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Litteraturstudie 
Vurdering af muligheder for ændring af jern og mangan indhold fra vandværk til forbruger 

• Der er i et studie undersøgt afsmitningen fra hhv. nye og ældre vandrør (Valentukevičienė et al, 2012)3. Det undersøgte 
vand, overholdt krav der følger European Council Directive 98/83/ EC for indhold af jern og mangan svarende til 
drikkevandsbekendtgørelsens kvalitetskrav ved forbrugerens taphane. Indholdet af jern var således under 0,2 mg/l og 
indholdet af mangan under 0,05 mg/l ved forsøgets begyndelse. Det behandlede vand blev ledt gennem tre typer 
vandrør, hhv. PE-rør, rør af galvaniseret stål og 25 år gamle stålrør.

• Indholdet af mangan blev op mod dobbelt så højt i 25 år gamle stålrør i forhold til PE-rør og rør af galvaniseret stål, 
med et indhold på op til 2,10 mg/l.

• Indholdet af jern blev op mod 10 gange så højt i 25 år gamle stål rør i forhold til PE-rør og rør af galvaniseret stål, med 
et indhold op til 4,81 mg/l.

3 http://www.gamtostyrimai.lt/uploads/publications/docs/363_4791f14b6ac5dd70fb32be29c8b48503.pdf 
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Litteraturstudie 
Vurdering af muligheder for ændring af vandets pH fra vandværk til forbruger 

• I litteraturstudiet er det antaget, at vandbehandlingen ikke involverer kloring, da dette ikke anvendes i daglig drift i 
Danmark. Desuden er det antaget, at vand ved afgang vandværk er iltet, og at der derfor ikke sker ændring i pH i 
ledningsnettet pga. tilførsel af ilt.

• Flere vandforsyninger har i de senere år indført central blødgøring af drikkevandet. Blødgøring medfører ved nogle 
metoder ændringer i pH, som efterfølgende justeres, før vandet forlader vandværket. Hvis blødgøringsprocessen 
kører efter hensigten, forventes den ikke at medføre ændringer i pH på ledningsnettet efter vandet har forladt 
vandværket.

• 1 beskriver hvordan betonrør, betonforing og rentvandstanke af beton kan medføre en stigning i pH pga.
udvaskning af kalk fra betonen.

• I ældre ledningsnet findes vandrçr af eternit og Bonna, der indeholder cement/beton. I sådanne tilfælde vil pH’en i 
teorien kunne ændres ganske lidt på grund af kontakten med materialet.

1 https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/WSH-distribution_system-20141114.pdf 
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Dataanalyse
Data, databehandling og metodik
• Til dataanalysen anvendes data fra 2018 for aktive almene indvindingsanlæg indrapporteret til PCJupiterXL pr. 5. november 

2019. Vandprøver, med indhold af jern, mangan, pH og ledningsevne ved afgang vandværk samt ved forbrugerens taphane med 
og uden gennemskylning af installationen før prøvetagning, er medtaget i dataanalysen. Ved gennemskyl skal vandet løbe så 
længe, at det vand der står i forbrugerens egne installationer og stikledning er gennemskyllet (mindst 5 min.) jf. udkast til 
vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg af 08.12.2017. En prøve med gennemskyl betragtes som en 
ledningsnetsprøve.

• Det skal bemærkes, at en vandprøve udtaget samme dag ved hhv. afgang vandværk og hos en forbruger i det tilhørende 
ledningsnet ikke nødvendigvis repræsenterer fuldstændig den samme vandtype, men at der i dataanalyserne ses bort fra dette, i 
mangel af eksakte samtidige data.

• Følgende tabeller fra Jupiterdatabasen er anvendt:
Tabel 3: Anvendte tabeller fra Jupiterdatabasen

Tabelnavn Kolonnenavn Anvendes til
DRWPLANT PLANTID 

PERMITAMOUNT 

ACTIVE 

VVRPURPOSE 

PLANTNAME

Anlægsid 

Indvindingstilladelse 

Er anlægget aktivt 

Indvindingsformål – alment vandforsyningsanlæg 

Anlægsnavn
COMPOUNDLIST COMPOUNDNO Angiver hvilket nr. parameteren har
PLTCHEMANALYSIS COMPOUNDNO 

SAMPLEID 

AMOUNT 

UNIT 

ATTRIBUTE

Angiver hvilket nr. parameteren har 

Prøveid 

Koncentration 

Enhed 

< detektionsgrænsen
PLTCHEMSAMPLE SAMPLEID 

PLANTID 

PURPOSE 

SAMPLEDATE

Prøveid 

Anlægsid 

Hvor er prøven udtaget, Afgang vv. Ledningsnet, mm. 

Dato for prøvetagning
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Dataanalyse 
Vurdering af muligheder for ændring af 
ledningsevnen fra vandværk til forbruger
• Her ses sammenstilling af ledningsevne (mS/m) i vandprøver fra 

hhv. afgang vandværk, forbruger uden gennemskyl og forbruger 
efter gennemskyl.

• En mindre andel af vandværkerne har en ledningsevne, som er 
under det anbefalede niveau på 30 mS/m ved 25 grader.

• Der er en indikation af, at ledningsevnen falder lidt i ledningsnettet. 
Der er ingen værdier over 125 mS/m ved prøver med gennemskyl – 
formentlig som følge af udfældning.



    

  
    

   
 

  
 

  
 

    
       

  

  

  
   
   

  
   

   
   

Dataanalyse 
Vurdering af muligheder for ændring af jern indhold fra vandværk til forbruger 
• I 2018 er der 38 ud af 1429 vandprøver hos 

forbrugere, som overskrider kvalitetskravet på 0,2 mg/l 
(2,7 %). Heraf er 6 prøver udtaget efter gennemskyl, 
og 32 prøver udtaget uden gennemskyl. Tilsvarende er 
der 84 prøver hos forbrugere, som overskrider det 
ønskelige indhold på 0,1 mg/l, som tilstræbes for at 
undgå ændringer i smag samt udfældninger.

• I 2018 er der 4 ud af 402 prøver ved afgang vandværk, 
som overskrider kvalitetskravet hos forbruger på 0,2 
mg/l (1 %). Ved ét af disse vandværker er der udtaget 
en prøve hos forbrugeren den samme dato. Indholdet 
hos forbrugeren er under kvalitetskravet. Tilsvarende 
er der 45 prøver ved afgang vandværker, der 
overskrider de 0,05 mg/l, som tilstræbes ved afgang 
vandværk.

• Figur 1 viser koncentrationen af jern i vandprøver 
udtaget ved afgang vandværk og ved forbrugere den 
samme dag. Hver dato repræsenterer et datasæt med 
vandprøve ved afgang vandværk og hos forbruger i det 
tilhørende ledningsnet (16 i alt).

• 3 af de 16 prøver er udtaget hos forbrugere efter 
gennemskyl. De øvrige 13 er uden gennemskyl.

Figur  1.  Indhold  af  jern  for prøver med overskridelser hos forbrugeren og 
en prøve fra  samme dag  ved afgang  vandværk.  Bemærk  at den 11.  
september 2018  er der en prøve ved forbrugeren med indhold  af  jern  på  

2,6 m g/l  som  ikke ses  af  figuren. 
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Dataanalyse
 
Vurdering af muligheder for ændring af jern 
indhold fra vandværk til forbruger 
• Her ses sammenstilling af jernindhold (mg/l) i vandprøver 

fra hhv. afgang vandværk, forbruger uden gennemskyl og 
forbruger efter gennemskyl.

• I figuren er indsat niveauer ved 0,1 og 0,2 mg/l. Der ses 
stort set samme andel af overskridelser af 0,05 mg/l jern 
ved forbruger efter gennemskyl som ved afgang vandværk.

• Ved prøvetagning uden gennemskyl hos forbrugeren ses 
langt større andel af overskridelser.
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Dataanalyse 
Vurdering af muligheder for ændring af 
mangan indhold fra vandværk til forbruger 
•	 Her ses sammenstilling af manganindhold (mg/l) i vandprøver 

fra hhv. afgang vandværk, forbruger uden gennemskyl og 
forbruger efter gennemskyl. Der ses små ændringer i indholdet 
fra afgang vandværk til forbruger.

•	 I 2018 er der 2 ud af 261 prøver som overskrider 
kvalitetskravet på 0,05 mg/l hos forbrugeren (både med og 
uden gennemskyl).

•	 I 2018 er der 6 ud af 285 prøver som overskrider det
 
anbefalede indhold for mangan på 0,02 mg/l ved afgang
 
vandværk.
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Dataanalyse
 
Vurdering af muligheder for ændring af pH i 
vandet fra vandværk til forbruger 

• Her ses sammenstilling af pH i vandprøver fra hhv. 
afgang vandværk, forbruger uden gennemskyl og 
forbruger efter gennemskyl.

• Der ses enkelte overskridelser af kvalitetskravets øvre 
grænse på 8,5 ved forbruger uden gennemskyl.

• Derudover ses der ikke større ændringer i pH.



    
     

  

     
 

      

Konklusioner og anbefalinger

Ledningsevne

• Der er ikke indikationer i litteraturen på, at ledningsevnen ændrer sig fra vandværket og i ledningsnettet til 
forbrugeren. Dog kan uvedkommende vand/forurening fra spildevand resultere i en ændring i ledningsevnen. Dette 
opdages typisk af online-målere for ledningsevne.

• Dataanalysen viser dog en lille tendens til, at ledningsevnen falder fra afgang vandværk til forbruger. Dette 
tilskrives udfældning i ledningsnettet.

• Ledningsevnen ændres ikke, med mindre der sker større ændringer i indholdet af ioner i vandet.

115 



         
   

    
   
         

   

    
     

  

        
        

     
       

       
       

    

Konklusioner og anbefalinger
 
Jern

• Litteraturen indikerer, at der er en risiko for at indholdet af jern øges gennem ledningsnet og installationer, hvis der er ældre 
vandrør af galvaniseret stål eller støbejern, og i særdeleshed hvis der er ældre vandrør af stål.

• Ved dataanalysen er vandprøver udtaget ved afgang vandværk sammenlignet med hhv. vandprøver udtaget ved forbruger 
efter gennemskyl og uden gennemskyl. Ved sammenligning af jernindhold ved afgang vandværk og ved forbrugerens taphane 
efter gennemskyl ses kun en mindre stigning i indholdet af jern (<0,1 mg/l). Ved sammenligning med vandprøver uden 
gennemskyl øges indholdet af jern markant.

• Dette underbygges af figur 1, som viser, at der kan være kvalitetsoverskridelser hos forbrugeren (typisk uden gennemskyl) 
uden samtidig overskridelse ved afgang vandværk. Prøver uden gennemskyl repræsenterer afsmitning fra forbrugernes 
installationer snarere end vandkvaliteten i ledningsnettet.

• Dataanalysen viser således, at der i vandprøver udtaget ved forbrugeren efter gennemskyl, kun sker en stigning i indhold af 
jern i få prøver. Derimod sker der en markant stigning for en del af prøverne udtaget uden gennemskyl.

• Indholdet af jern ved forbruger efter gennemskyl af installationen, vil rimeligvis kunne anvendes som indikator for 
vandkvaliteten, idet det i høj grad repræsenterer indholdet af jern ved afgang vandværk. Omvendt viser data at indholdet af 
jern ved forbruger uden gennemskyl kan stige gennem forbrugerens installationer, hvorfor prøver uden gennemskyl ikke 
nødvendigvis er repræsentative for indhold af jern ved afgang vandværk. Dette vil give øgede analyseomkostninger, da 
vandprøver med gennemskyl ikke er et krav i drikkevandsbekendtgørelsen.
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Konklusioner og anbefalinger
 
Mangan

• Litteraturen indikerer, at der er kan være en risiko for at indholdet af mangan stiger gennem ledningsnettet, hvis 
der er ældre vandrør af stål.

• Ved dataanalysen er vandprøver udtaget ved afgang vandværk sammenlignet med hhv. vandprøver udtaget ved 
forbruger efter gennemskyl og uden gennemskyl.

• Der ses stort set ingen ændringer mellem indhold ved afgang vandværk og ved forbruger.

• Dette indikerer, at mangan er en stabil parameter, når driften af vandbehandlingen er god.

• Derudover ses ikke de store udfordringer med genopløsning af mangan fra tidligere udfældninger i ledningsnettet.

• Indholdet af mangan ved forbruger målt såvel med og uden gennemskyl af installationen rimeligvis at kunne 
anvendes som indikator for mangan indholdet ved afgang vandværk, idet der ikke ses en væsentlig påvirkning fra 
forbrugerens installationer.

117 



     
      

      

         

Konklusioner og anbefalinger
 
pH

• Der er ikke indikationer i litteraturen på, at pH ændrer sig fra afgang vandværk til forbruger, medmindre det er i 
kontakt med vandrør af beton, hvilket kan ske ved tilstedeværelse af eternit eller Bonna som rørmateriale i 
ledningsnettet. Brugen af eternit til vandrør er udfaset, og eksisterer kun i begrænset omfang i ældre ledningsnet.

• Dette bekræftes af jupiterdata, der viser at pH generelt ligger mellem 7 og 8,3 for de undersøgte vandværkers 
data.
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Kildeplads – robusthed og fremtidssikring

Sulfat - baseret på interviews

• Flere vandselskaber peger på, at det kan være relevant at anvende ændringer i sulfatniveau, da en stigning kan 
indikere overudnyttelse. Ligeledes kan det være relevant at anvende ændringer i pesticid-, nikkel- og klorid
niveauer.

• Erfaringsmæssigt stiger indholdet af sulfat som følge af større indvindinger, dels pga. sænkningstragten, dels pga. 
at større mængder vand trækkes gennem aflejringer med reduktionskapacitet. En stigning i sulfat kan således også 
stamme fra gødskning ved overfladen, hvor kvælstof omdannes til nitrat, som kan omdannes til sulfat, hvis der er 
reduktionskapacitet i de aflejringer vandet strømmer igennem, og ændringer i sulfat til benchmarking bør anvendes 
med forsigtighed og kun i lokal kontekst som en relativ parameter.

• Det bør overvejes om en relativ stigning i sulfat skal inddrages i vurderingen af forsyningssikkerhed. Det vil kræve, 
at der udarbejdes en model for hvordan dette kan indberettes.
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Erhvervsøkonomiske konsekvenser

Vurdering af selskabernes ressourceforbrug ved øget registrering og indberetning

• Vurderingerne af et evt. øget ressourceforbrug for selskaberne ved øget registrering og indberetning er vurderet ud fra hvilke data der evt. 
allerede registreres og indberettes i dag samt hvad de forventede gængse ekstraomkostninger vil være.

• Relevante omkostningskategorier: 
• Lønomkostninger
• It-systemer
• Analyser
• Udstyr (målere etc.)

• Ressourceforbrug ved øget registrering og indberetning er produktet af antallet af relevante selskaber, de gennemsnitlige omkostninger for 
selskaberne og hyppigheden af de øgede registreringer 
• Antal selskaber: Pt. er hhv. 224 drikkevandsselskaber og 110 spildevandsselskaber underlagt den økonomiske regulering
• Gnm. omkostninger: Varierer for hver datatype – se følgende gennemgang
• Hyppighed af øget registrering: Afhænger af evt. krav om øget registrering og indberetning

• Registrering og indberetning af yderligere data kan kræve et øget internt tidsforbrug i vand- eller spildevandsselskaberne. Omkostningerne til 
dette er afspejlet i Danmarks Statistik, Tabel LONS20, hvor ‘Fortjeneste pr. præsteret time’ for ‘Teknisk kontrolarbejde på forbrændings- og 
vandrensningsanlæg’ i 2018 var 350 kr./time (afrundet værdi).

• For nogle typer data vil registrering og indberetning af målte data kræve etablering af nyt udstyr i form af målere mv. Her kan 
ekstraomkostningerne vanskeligt generaliseres som gennemsnitstal eller intervaller, da de individuelle forhold ved hver brønd eller 
overløbsbygværk er afgørende for omkostningsniveauet.
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Erhvervsøkonomiske konsekvenser
 
Vurderinger - Vand

* Kilde: Forsyningssekretariatet, pers. komm., 1/11-2019 

** Kilde: Danva, Vand i tal 2019 

Parameter Antal selskaber: Økonomisk 
regulerede og selskabstype 
”Drikkevand”* 

Hyppighed for registrering og indberetning Vurderet erhvervsøkonomisk konsekvens: Ressourceforbrug ved øget registrering og indberetning

Bakteriologiske 
overskridelser og 
kogeanbefalinger (per mio. 
m3 vand)

224 økonomisk regulerede, 
heraf benchmarkes 74

• Registrering: Løbende ved hændelse
• Indberetning: Årligt

Ingen ekstraomkostninger da overskridelserne allerede registreres og i øvrigt er sjældne

Uplanlagte og planlagte 
afbrydelser (min. per 
adresse)

224 økonomisk regulerede, 
heraf benchmarkes 74

• Registrering: Løbende ved hændelse
• Indberetning: Årligt

Flere vandselskaber har i  dag  etableret  kundevarslingssystemer og SMS-tjenester,  hvormed de kan varsle forbrugerne ved afbrydelser 
og  forstyrrelser af deres vandforsyning. Fra disse  systemer kan  det  ofte udtrækkes hvor mange adresser og kunder der har været  ramt  
per afbrydelse,  og  der er typisk ikke en  meromkostning forbundet med  at trække disse data  ud. 
Omkostningerne  til  et kundevarslingssystem  varierer, men  af Forsyningssekretariatets afgørelser om økonomiske  rammer er her nogle 
eksempler der indikerer omkostninger på cirka 6000-13.000  kr./år: 
• Tønder Vand, korrigeret  statusmedd.  2018  for prisloft  2016:  Omkostninger til  SMS-tjeneste  13.052  kr./år (link) 
• Odder Vandværk, korrigeret afgørelse 2018 for 2016: Omkostninger til SMS-tjeneste 6000 kr./år (link)
• Birkerød Vandforsyning, korrigeret afgørelse 2018 for 2016: Omkostninger til SMS-tjeneste 6000 kr./år (link)
• Strømmen Vandværk, statusmeddelelse 2017 for prisloft 2016: Omkostninger til SMS-tjeneste 12.778 kr./år (link)

Nitrit (overskridelser per 
mio. m3 vand)

224 økonomisk regulerede, 
heraf benchmarkes 74

• Registrering: Løbende ved prøvetagning
• Indberetning: Løbende efter modtagelse af 

prøveresultater

Cirka-omkostninger for én analyse der iht. drikkevandsbekendtgçrelsen analyserer for bl.a. nitrit, jern og mangan (‘Boringskontrol’): 

Akkrediteret prøvetagning: 1000-2000 kr./analyse ekskl. 

Omkostningerne vil variere alt efter hvor mange analyser der skal fortages, prøvehyppigheden, den samlede aftale med prøvetageren 
Jern, mangan, pH, 
ledningsevne 
(overskridelser per mio. m3 
vand)

224 økonomisk regulerede, 
heraf benchmarkes 74

• Registrering: Løbende ved prøvetagning
• Indberetning: Løbende efter modtagelse af 

prøveresultater

mv.

Sulfat på kildeplads 
Forslag til ny variabel

224 økonomisk regulerede, 
heraf benchmarkes 74

• Registrering: Sporadisk
• Indberetning: Indberettes ikke

Vandtab (% af distribueret 
mængde) 
Fra Bilag 1

224 økonomisk regulerede, 
heraf benchmarkes 74

• Registrering: Registreres allerede
• Indberetning: Indberettes allerede

Ingen ekstraomkostninger da vandtabet allerede opgøres iht. strafafgift for drikkevandsselskaber med et vandtab over 10 % – lov nr. 
492 af 30/06/1993 (Skatteministeriet)**
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Erhvervsøkonomiske konsekvenser
 
Vurderinger – Spildevand 1

* Kilde: Forsyningssekretariatet, pers. komm., 1/11-2019 

Parameter Antal selskaber: Økonomisk 
regulerede og selskabstype 
”Spildevand”* 

Hyppighed for registrering og indberetning Vurderet erhvervsøkonomisk konsekvens: Ressourceforbrug ved øget registrering og indberetning

Opstuvnings-hændelser som 
følge af regnhændelser 
(Hændelser/10 km/år)

110 økonomisk regulerede, 
heraf benchmarkes 103

• Registrering: Registreres ikke systematisk i 
dag

• Indberetning: Indberettes ikke i dag

Opstuvninger kan ske gennem dæksler der ikke er tryktætte (link) eller kloakriste. En niveaumåler monteret i 
hver brønd kunne måle en opstuvning. Et eksempel på en niveaumåler er MJK Expert 3400. Måleren skal 
tilsluttes strømforsyning samt datamodtager. 

Omkostningen til en niveaumåler vil variere alt efter tilslutningsmulighederne, behovet for ombygninger af 
brønde, omkostninger til logning og bearbejdning af målerdata mv.

Opstuvnings-hændelser som 
følge af blokerede ledninger, 
nedbrud af pumpestationer 
mv. (Hændelser/10 km/år)

110 økonomisk regulerede, 
heraf benchmarkes 103

• Registrering: Nødoverløb til recipient pga. 
driftsuheld skal iht. lovgivningen registreres 
til Miljøstyrelsen

Ingen ekstraomkostninger da overskridelserne iht. lovgivningen allerede i dag skal registreres

• Indberetning: Indberettes i dag

Procent indsivning af vand 

(%)
110 økonomisk regulerede, 
heraf benchmarkes 103

• Registrering: Registreres i dag men ved 
forskellige metoder

• Indberetning: Frivilligt at indberette til PULS

Ingen eller få ekstraomkostninger da det allerede i dag kan estimeres hvor stor indsivningen ca. er ved at 
sammenligne vandmængden modtaget renseanlæg hhv. sommer/vinter og før, under og efter regnhændelser. 
Dog kan data være af meget varierende kvalitet og ikke nødvendigvis opdateret til eksisterende forhold. 
Aflastningsmængder fremgår typisk af spildevandsplanerne men nogle kommuners planer er ikke opdateret 
med nyeste viden

Aflastningsmængde fra overløb 

og udløb til recipient 

Forslag til ny variabel

110 økonomisk regulerede, 
heraf benchmarkes 103

• Registrering: Registreres systematisk i dag 
men hovedsageligt baseret på beregninger 

• Indberetning: Indberettes i dag

Ingen ekstraomkostninger da registrering og indberetninger allerede sker i dag, men hovedsageligt baseret på 
beregninger. Hvis der skal foretages korrekte flowmålinger, kan der være tilfælde hvor kloaksystemet 
(herunder overløbsbygværker) skal ombygges, hvilket vil afstedkomme ekstraomkostninger i varierende grad.
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Erhvervsøkonomiske konsekvenser
 
Vurderinger – Spildevand 2

* Kilde: Forsyningssekretariatet, pers. komm., 1/11-2019 

Parameter Antal selskaber: Økonomisk 
regulerede og selskabstype 
”Spildevand”*

Hyppighed for registrering og indberetning Vurderet erhvervsøkonomisk konsekvens: Ressourceforbrug ved øget 
registrering og indberetning

Gns. Udløbs-koncentration, N 110 økonomisk regulerede, heraf 
benchmarkes 103

• Registrering: Registreres i dag 
• Indberetning:  Indberettes i  dag

Cirka-omkostninger for én analyse: 

600-1000  kr./analyse ekskl.  moms 

Omkostningerne vil  variere alt  efter  hvor  mange analyser  der  skal  foretages,  
prøvehyppigheden,  den saml ede aftale med  prøvetageren  mv.

Gns. Udløbs-koncentration, 

Total-P
110 økonomisk regulerede, heraf 
benchmarkes 103

• Registrering: Registreres i dag 
• Indberetning:  Indberettes i  dag

Gns. Udløbs-koncentration, 

BI5 (COD eller BOD)
110 økonomisk regulerede, heraf 
benchmarkes 103

• Registrering: Registreres i dag 
• Indberetning:  Indberettes i  dag

Stofmængder i kg/mm 
årsnedbør for kvælstof, fosfor 
og organisk stof for alle 
regnbet. udledninger

110 økonomisk regulerede, heraf 
benchmarkes 103

• Registrering: Registreres ikke i dag 
• Indberetning:  Indberettes ikke i  dag

Omkostningerne til etablering af måleudstyr i bygværker vil variere alt efter 
forholdene, da der er en række udfordringer forbundet med etableringen (link)

Antal afløbsstop pr. 10 km 
ledning per år

110 økonomisk regulerede, heraf 
benchmarkes 103

• Registrering: Registreres i dag (men 
forskelligt) 

• Indberetning:  Indberettes årligt

Ingen ekstraomkostninger da data allerede indberettes til MST’s 
Performancebenchmarking, men potentielt ekstraomkostninger for nogle 
selskaber, hvis registreringen ensrettes eller standardiseres
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Definition ledningstyper for afløb
 

• Afløbssystem: Betegnelse for det samlede afløbssystem, der dækker over alle afløbstyper

• Fællessystem: 1-strengssystem, hvor regn- og spildevand løber i samme ledning.

• Separatsystem: 2-strengssystem hvor regn- og spildevand løber i hvert sin ledning.

• Separat regnvandssystem: Ledningssystem der alene transporterer regnvand

• Separat spildevandssystem: Ledningssystem der alene transporterer spildevand
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