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Forord 

Der har i de senere år været forskellige større sager, hvor drikkevandet er blevet forurenet med 

mikrobiologisk forurening. Det har medført en øget interesse blandt vandforsyningerne for at etablere 

UV-behandling for der igennem at opnå en ekstra sikkerhed for, at det vand, der sendes til forbrugerne, 

ikke er forurenet. Naturstyrelsen har på den baggrund fået udført nærværende projekt, hvor fordele og 

ulemper ved at tillade UV-behandling som midlertidig eller permanent ekstra sikkerhed i 

drikkevandsforsyningen er undersøgt.  

 

Projektet er gennemført i perioden juli – november 2012 og er blevet fulgt og drøftet af en følgegruppe 

med følgende deltagere: 

 

Jørn Due, Furesø Vandforsyning, repræsentant for Foreningen af Vandværker i Danmark, FVD  

Henrik L. Hansen, Sundhedsstyrelsen 

Richard Jensen, Odense Kommune, repræsentant for Kommunernes Landsforening, KL  

Bo Lindhardt, Nordvand. Repræsentant for Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA 

Camilla Rosengaard Villumsen, Naturstyrelsen 

Gunver Heidemann, Naturstyrelsen 
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Sammenfatning 

Sundhedsstyrelsen og Naturstyrelsen har udarbejdet en erfaringsopsamling om mikrobiologiske 

drikkevandsforureninger i 2010 (Sundhedsstyrelsen & Naturstyrelsen, 2011). Ifølge denne havde godt 3 

% af de almene vandforsyninger haft mikrobiologiske problemer i 2010 i form af en eller flere analyser 

over grænsen for kogeanbefaling. De direkte sundhedsmæssige konsekvenser af forureningerne er af 

Sundhedsstyrelsen vurderet som værende relativt begrænsede. Opsamlingen indikerer, at fejl og 

mangler i relation til indretning og drift af forsyningsanlægget er årsag til forureningen. Især 

rentvandstanken er ofte involveret i hændelserne (lige under 30 %). Der forekommer nogenlunde lige 

mange hændelser på små og store anlæg, men de håndteres forskelligt. På små anlæg anbefales det 

typisk at koge vandet, mens man på større anlæg oftere tilkobler anden forsyning. Det sidste er 

formentligt et udtryk for de forskellige handlingsmuligheder de små og de store anlæg har. 

Da drikkevandsforsyningen i Danmark er baseret på grundvand, er vandet normalt ikke bakteriologisk 

forurenet, og dermed er der som udgangspunkt ikke behov for en ekstra sikkerhedsforanstaltning på 

vandværket.  

Nogle vandværker ønsker alligevel af hensyn til eventuelle sjældne tilfælde af mikrobiologisk 

forurening at etablere et UV anlæg som en ekstra sikkerhed, og dette projekt omhandler således UV-

anlæg, der installeres som ekstra sikkerhed ved afgang fra vandværker, ved en kildeplads eller i 

ledningsnettet. UV-anlægget er i permanent drift, men vil ved normal drift ikke have nogen effekt, 

derimod kan det forebygge, at en eventuel mikrobiologisk forurening får konsekvenser for det leverede 

vand i det tilfælde en forurening pludselig skulle opstå.  

Der kan ligge forskellige overvejelser bag vandværkernes ønske om at etablere UV-anlæg som ekstra 

sikkerhed – ofte er der tale om en sammenvejning af en forhøjet risiko for mikrobiel forurening og et 

meget stort antal forbrugere, som i givet fald vil blive ramt af forurening.  

Kommunerne skal behandle ansøgningerne fra vandforsyningerne om etablering af UV-behandling på 

baggrund af vandforsyningsloven og bekendtgørelsen om vandindvinding og vandforsyning, hvor det 

blandt andet fremgår, at det skal tilstræbes at reducere omfanget af rensning. Har en vandforsyning 

problemer med vandkvaliteten, skal den således ifølge bekendtgørelsen som udgangspunkt søge at løse 

problemet uden rensning. Kommunen skal ved behandling af ansøgningen høre Sundhedsstyrelsen i 

sagen. 

Formålet med nærværende projekt er at beskrive fordele og ulemper ved at tillade UV-behandling som 

permanent ekstra sikkerhed i drikkevandsforsyningen. Som led i undersøgelsen er der 

• samlet eksisterende viden om UV-behandling af drikkevand,  

• givet forslag til, hvilke overvejelser, kommunerne kan gøre sig før tilladelse til UV-behandling,  

• beskrevet hvilke situationer, UV-behandling kan benyttes i, og 

• redegjort for, hvilke forholdsregler der bør tages i forbindelse med placeringer af UV-anlæg i led-

ningsnettet. 

 

I projektet er der først indsamlet eksisterende viden i form af såvel litteratur som konkrete erfaringer 

fra vandforsyninger og fra leverandører af UV-anlæg. Herefter er denne viden søgt operationaliseret, og 

på denne baggrund er udarbejdet konkrete forslag til såvel forsyninger som kommuner om, hvordan 

UV-anlæg kan anvendes, og hvilke overvejelser, der kan indgå i sagsbehandlingen. En følgegruppe 

bestående af repræsentanter for kommunerne, vandforsyningsbranchen, Sundhedsstyrelsen og 

Naturstyrelsen har givet bemærkninger til rapporten undervejs.  
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Alle de kontaktede svenske og norske værker anvender UV-lys som en permanent ekstra sikkerhed, ofte 

alene, men enkelte gange efterfulgt af dosering af NaClO, kloramin eller klordioxid. Det skal dog holdes 

for øje, at man i Norge og Sverige - i modsætning til i Danmark - i langt højere grad anvender 

overfladevand i drikkevandsforsyningen samt at overfladevand - i modsætning til grundvand - 

indeholder bakterier. Man lægger vægt på, at UV-lys også kan dræbe/inaktivere parasitter. Den mest 

almindelige placering er efter rentvandstanken, men i enkelte tilfælde placeres UV-aggregatet før 

rentvandstanken.  

Blandt de danske værker er der to værker, som anvender UV som en permanent barriere, men på en 

tidsbegrænset tilladelse. Et af værkerne anvender UV på kildepladsen, mens de øvrige bruger UV før 

udpumpning til forbrugerne  

I Danmark har man hidtil mest anvendt UV-anlæg til midlertidige desinfektionsopgaver - f.eks. i akutte 

forureningssager og ved indkøring af nye anlæg på vandværker. Leverandørerne har endvidere solgt en 

del mindre UV-anlæg til vandværker, der genbruger returskyllevand. I disse sager foretages en UV-

desinfektion af returskyllevandet, før det blandes med råvandet, og det er således kun et forholdsvis 

lille vandflow, som behandles med UV.  

I Danmark kræver installation af UV-anlæg på vandforsyningsanlæg en tilladelse efter vandforsy-

ningslovens § 21. Denne bestemmelse handler om etablering og ændring af vandindvindingsanlæg.  

Langt de fleste danske vandværker anvender i dag kun normal vandbehandling, som består af luftning 

og filtrering, som har til formål at fjerne råvandets naturlige indhold af jern, mangan og ammonium. 

Når en almen vandforsyning søger om vandbehandling, der går ud over normal behandling, skal ansøg-

ningen indeholde en teknisk, økonomisk og miljømæssig redegørelse for valget af indvindingssted og 

vandbehandling.  

Det er kommunerne, der er myndighed på vandforsyningsområdet og som giver tilladelse til etablering 

af anlæg. Kommunen fører endvidere tilsyn med vandforsyningsanlæg efter vandforsyningslovens 

kapitel 11 og den tilhørende bekendtgørelse. 

En ulempe ved anvendelse af UV behandling som permanent sikkerhedsforanstaltning er, at den skal 

være i drift konstant, uanset om vandet aktuelt indeholder uønskede mikroorganismer. I den normale 

driftssituation vil sikkerhedsforanstaltningen ikke have nogen desinficerende effekt, da der ikke er 

mikroorganismer til stede i vandet. Omkostninger, elforbrug og andre ulemper vil altså være 

permanente, mens anlæggets positive effekt kun har betydning undtagelsesvis. 

I en situation, hvor der opstår mikrobiologisk forurening i et vandforsyningssystem, vil der oftest gå en 

vis tid fra forureningen opstår, til den bliver opdaget, f.eks. i den regelmæssige kontrol. Det betyder, at 

der er risiko for, at en vis forurenet vandmængde i givet fald vil nå ud til forbrugerne, inden de 

adviseres om en kogeanbefaling. Her vil en ekstra sikkerhed betyde, at det forurenede vand 

desinficeres, og forbrugerne undgår at modtage forurenet vand.  

Den regelmæssige kontrol af vandets mikrobiologiske kvalitet afhænger af, hvor stor en vandmængde, 

den pågældende vandforsyning leverer. I uheldige tilfælde vil et vandværk i tilfælde af en 

mikrobiologisk forurening kunne nå at levere meget store mængder vand, inden forureningen opdages, 

og forbrugerne kan informeres om at de bør koge vandet. 

Vandforsyningernes begrundelser for at etablere UV-anlæg som permanent ekstra sikkerhed kan være  

• anlæg, hvor der er forøget risiko for mikrobiologisk forurening og hvor denne ikke kan reduceres 

tilstrækkeligt ved andre anlægstekniske ændringer, 

• et stort antal forbrugere, som vil blive påvirket af en eventuel forurening, eller 

• særligt følsomme forbrugere.  

 

Der vil ofte være tale om en kombination af disse begrundelser. 
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Såfremt der skulle opstå en mikrobiologisk forurening, har UV-anlægget den betydning, at vand-

forbrugerne fortsat kan bruge drikkevandet som de plejer, mens problemet løses. Det betyder, at det 

ikke er nødvendigt at fremskaffe nødforsyning eller give kogeanbefaling. Vandforsyningen og tilsyns-

myndigheden kan dermed koncentrere sig om at finde og fjerne årsagen til den mikrobiologiske 

forurening.  

En udbredt bekymring i forbindelse med etablering af UV-anlæg som ekstra sikkerhed, er, at UV-

anlægget kommer til at fungere som en sovepude og træder i stedet for et velfungerende forsynings-

anlæg. Dette kan imødegås ved at stille krav om, at drikkevandskvaliteten skal være overholdt, før 

vandet behandles med UV.  

I nedenstående tabel er fordele og ulemper ved UV-behandling sammenfattet. 

Emne Fordele og ulemper 

Desinfektionsevne UV-behandling er stort set uafhængig af andre vandkvalitetsparametre, idet 

indholdet for jern og mangan dog bør være lavere end drikkevandskravene på 

hhv. 0,1 mg/l og 0,05 mg/l, samt at hårdheden af hensyn til belægninger og 

turbiditet helst skal være under 15 °dH. Hvis hårdheden er højere, vil det være 

nødvendigt at etablere viskere til rensning af lamperne.  

Sammenlignes UV-desinfektion med en kemisk desinfektion med klor eller 

ozon, er der betydelig forskel i virkemåden. Ved UV-behandling inaktiveres 

mikroorganismerne, så disse ikke kan formere sig. En ulempe er, at desinfek-

tionen kun virker i UV-aggregatet og således ikke beskytter mod senere kon-

taminering af vandet, f.eks. i ledningsnettet.  

Ved kemiske desinfektion oxideres og ødelægges mikroorganismers celle-

membraner, hvorved organismerne dør. Kemisk desinfektion vil være effektiv 

lige så længe, der er desinfektionsmiddel i vandet. Derfor vil kemiske desinfek-

tion normalt være en bedre metode, hvis der er risiko for kontaminering af 

vandet i ledningsnettet eller hos forbrugeren. 

UV-behandling med doser på 400 J/m2 giver en effektiv inaktivering af bak-

terier, parasitter og de fleste vira, herunder også Giardia og Cryptosporidium. 

Undtagelsen er Adenovirus, som er meget UV-resistent og derfor kræver en 

højere UV-dosis. 

En anden fordel er, at en UV-desinfektionsproces forløber meget hurtigt; typisk 

er den nødvendige eksponeringstid nogle få sekunder. 

En ulempe er, at UV behandling ikke giver nogen resteffekt, og der er således 

ingen desinfektionsvirkning i distributionsnettet. Hvis man har behov for dette, 

må der efter UV-behandlingen således tilføres et kemisk desinfektionsmiddel, 

som f.eks. klor. 

Nogle mikroorganismer kan reparere de skader, de påføres ved UV-behand-

lingen, via fotoreaktivering, som kræver synligt lys, eller i visse tilfælde også 

uden tilgang af lys (mørkereparation). Hvis der anvendes UV-doser på mindst 

400 J/m2, og hvor tilgangen af synligt lys er begrænset, vil reparationseffekterne 

dog være begrænsede. 

Vandkvalitet Fordelen ved UV-behandling er, at den ikke giver nogen signifikante ændringer i 

vandkvaliteten, hverken med hensyn til pH, korrosivitet, turbiditet eller TOC.  

Vandets smag forringes ikke, og med de UV-doser, der typisk anvendes (400 

J/m2), dannes der ikke nævneværdige desinfektionsbiprodukter (DBP)), 

herunder eftervækstpotentialet (AOC), nitrit og trihalometaner (THM). 
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Sidstnævnte problematikker kendes ellers fra desinfektion med klor. 

Ulemperne er, at UV-behandling kan give anledning til dannelse af algevækst i 

rørene omkring lamperne, såfremt disse ikke er tilstrækkeligt afskærmede for 

den del af lysspektret, der udgøres af naturligt lys. Dette er specielt et problem 

ved anlæg med mellemtrykslamper, da deres lysspektrum indeholder en større 

andel af naturligt lys. 

Arealbehov UV anlæg kræver relativt lidt areal og kan normalt forholdsvis let indpasses på 

eksisterende vandværker. Man skal dog huske, at et UV anlæg består af mere 

end bare UV aggregatet, og at der også skal være plads til rørføringer, ventiler, 

måleinstrumenter m.m. 

Drift Et UV-anlæg er relativt enkelt at drive baseret på måling af flow, UV-intensitet 

og UV-T1 Det kræver endvidere forholdsvis lidt vedligeholdelse og er relativt 

driftssikkert, såfremt det er dimensioneret rimelig, og der er installeret det 

nødvendige måle- og alarmudstyr. Hvis dannelsen af belægninger ikke kan 

kontrolleres med installerede viskere samt vask med rimelige mellemrum, kan 

driften dog blive temmelig arbejdskrævende. 

En ulempe er, at det ikke er muligt at måle UV-dosis direkte, hvilket betyder, at 

driften må baseres på indirekte målinger af flow, UV-intensitet og evt. UV-

transmission. 

UV-anlæg er afhængige af en stabil og god strømforsyning. Selv korte 

strømafbrydelser og spændingsforandringer på mere end 10 - 30 % kan bevirke, 

at UV-lamper slukkes og er ude af drift i en periode på 1 - 5 minutter. Hvis der er 

risiko for mindre god strømforsyning, bør der etableres nødstrømsforsyning og 

UPS for at sikre, at anlægget opfylder dosiskravet. 

De fleste UV-lamper er kun garanteret ned til en vandtemperatur på 5 °C. Lavere 

temperaturer kan give ulemper som reduceret levetid på UV-lamperne, øget fare 

for dannelse af visse typer belægninger, øget hydraulisk tryktab, etc. 

Forskelle i 

implementering på 

større eller mindre 

forsyningsanlæg 

Den væsentligste forskel på implementering af UV-behandling på henholdsvis 

små og store vandværker er typisk i styringen. Store anlæg vil kunne have mere 

avancerede styringssystemer, der tager bedre højde for variationer i UV-

transmission og flow.  

På mindre anlæg vil man som oftest være henvist til en mere enkel styring, der 

primært har til hensigt at sikre, at driften ikke kommer uden for de på forhånd 

fastsatte grænser for flow (dvs. flowet må ikke blive større end en fastsat grænse) 

og UV-intensitet (dvs. den målte intensitet må ikke blive lavere end en fastsat 

grænse). Dette giver større risiko for en uøkonomisk drift på de mindre anlæg. 

Energiforbrug Da et UV-aggregat som regel dimensioneres for det maksimalt forventede flow 

og den laveste forventelige UV-transmission, kan man få et overdimensioneret 

anlæg i de perioder, hvor det maksimale flow ikke falder sammen med minimal 

UV-transmission og UV-intensitet. Dette vil være tilfældet for de fleste 

driftssituationer, hvilket indebærer, at UV-dosen i en stor del af tiden er højere 

end nødvendigt, hvilket igen har negativ indflydelse på energiforbruget, 

driftsomkostningerne samt potentielt dannelsen af biprodukter. Ud fra de 

indsamlede driftsdata er elforbruget ved desinfektion med UV-lys beregnet. Det 

svinger fra 0,013 til 0,074 kWh pr. m3 behandlet vand. 

                                                                    
1 Se dog behov for efteruddannelse, afsnit 6.11. 



UV-behandling 11 

 

Dette skal ses i forhold til et typisk energiforbrug til almindelig behandling af 

grundvand på 0,4 til 0,5 kWh/m3. 

Kemikalieforbrug På et UV-anlæg anvendes kemikalier til rengøring af kvartsglas og sensorer. Det 

kræver omhu og viden at omgås kemikalierne. Ved de manuelle systemer tages 

lamperne ud af aggregatet, og der ledes derfor ikke kemikalier ind i selve 

anlægget.  

Eksternt miljø  Fordel: Der udsendes ikke flygtige organiske forbindelser eller andre toksiske 

luftforureninger fra et UV-anlæg, og anlægget giver heller ikke anledning til lugt, 

heller ikke fra det behandlede vand. 

Ulempe: Den væsentligste miljøpåvirkning er relateret til deponering af brugte 

lamper (pga. af kviksølvindholdet).  Risikoen for lampebrud er meget lille og 

dermed også risikoen for eventuel kviksølvforurening af vandet. 

Klimaeffekter Det er en fordel, at der ikke emitteres flygtige forbindelser fra anlægget. 

Omvendt er det en ulempe, at det vil medføre et merforbrug af energi i forhold 

til normal behandling. 

Arbejdsmiljø Fordel: UV-anlæg anvender som nævnt alene kemikalier i forbindelse med 

rengøring af lamper og sensorer. Det vil sige, at kemikalierne ikke kommer i 

direkte kontakt med vandet. Ulempen er , at det kræver viden og omhu at 

benytte kemikalierne. Der bør derfor foreligge klare instrukser vedrørende 

rengøring samt værnemidler i form af handsker og beskyttelsesbriller. 

Langt de fleste UV-lamper indeholder kviksølvdampe, hvorfor håndtering af 

lamper og især lamper, der er gået i stykker, indebærer en arbejdsmiljørisiko. 

Der bør således også foreligge instrukser og værnemidler til håndtering af 

lamper. 

UV-lys er i sig selv skadeligt i større doser, hvorfor det er vigtigt, at lamperne er 

afskærmede, og at de slukker automatisk, hvis aggregatet åbnes, uden at 

lamperne er slukkede i forvejen. Derudover bør evt. kikhuller være forsynet med 

UV-filter. Operatørerne bør have adgang til UV-resistent ansigtsbeskyttelse ved 

arbejde med aggregatet. 

Efteruddannelsesbe

hov 

Da driften af UV-anlæg er forholdsvis enkel, kræves kun begrænset 

efteruddannelsesbehov for at drive anlæggene. Dog bør leverandøren ved 

installering og opstart af anlægget sørge for en grundlæggende uddannelse af det 

involverede personale. Denne bør omfatte både teori og drift af anlægget, både 

for normale driftsforhold og for særlige situationer, som kan opstå. Oplæringen 

bør omhandle tilladt driftsområde, rengøring og vedligehold (herunder 

udskiftning af lamper), overvågning og alarmer, sensorkontrol, fejlsøgning, 

anbefalet respons på forskellige driftsforhold samt sikkerhedsmæssige forhold. 

Oplæringen kan hensigtsmæssigt ske i forbindelse med indkøringen af anlægget. 

Økonomi Sammenlignet med andre metoder for desinfektion er UV-behandling relativt 

billig. Nogle af de kontaktede anlæg og leverandører mener, at store anlæg er 

billigst i investering, hvis det er med mellemtrykslamper, men økonomitallene 

tyder på, at de store anlæg er noget dyrere i elforbrug.  

Lavtryksanlæggene optager en del mere plads end anlæg med 

mellemtrykslamper. Det skyldes, at en mellemtrykslampe har meget større 

effekt.  
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Etablerings-

omkostninger 

Der er ikke modtaget oplysninger om investeringsomkostninger for UV-

anlæggene på alle kontaktede værker. På baggrund af de modtagne informa-

tioner svinger investeringerne fra 110 til 1923 kr. pr. 1000 m3/år med en typisk 

investering på ca. 400 kr. pr 1000 m3/år. Det betyder, at et anlæg til behandling 

af 2 mio. m3/år typisk vil koste ca. 800.000 kr., men prisen kan svinge meget 

afhængigt af lampetype, automatiseringsgrad og installeret UV-effekt. 

De kontaktede leverandørerne har oplyst, at anlægspriserne typisk vil ligge på 

40.000 til 250.000 kr. for kapaciteter fra 40 til 1000 m3/time - dog afhængigt af 

vandets UV-transmission. Dette svarer til 250.-1.000 kr./m3/time. Store anlæg 

er forholdsvis billigere end små anlæg i investering. 

Drifts- og 

vedligholdelsesomk

ostninger 

De største danske leverandører oplyser, at prisen på UV-desinfektion af 

drikkevand typisk vil være fra 0,02 til 0,10 kr./m3 afhængigt af anlægsstørrelse 

og vandkvalitet. 

Tal fra svenske anlæg viser, at udgifterne til elektricitet og til udskiftning af 

lamper er omtrent lige store. Der er kun modtaget detaljerede driftsudgifter for 

to af de svenske anlæg, og de ligger på 0,022 til 0,039 DKK/m3, hvilket stemmer 

udmærket overens med oplysningerne fra udvalgte danske leverandører. 

Valg af anlægstype Lavtryks lamper har lavere energiforbrug og bedre energiudnyttelse end 

mellemtrykslamper. Hvis der anvendes effektregulering, vil det kunne reducere 

energiforbruget væsentligt. Lavtrykslamper har længere levetid og lavere 

driftstemperatur, hvilket kan reducere eventuelle problemer med dannelse af 

belægninger og dermed rengøringen. Mellemtrykslamper kræver på den anden 

side mindre plads og langt færre lamper, hvilket kan gøre den lettere at få 

installeret på eksisterende anlæg. 

 

Rapporten indeholder udover ovenstående emner, kapitler om selve UV teknikken, komponenter og 

teknologi i et UV-anlæg, noget om dimensioneringsgrundlaget for et UV-anlæg samt et oplæg til de 

overvejelser som vandforsyninger og godkendende kommuner kan gøre sig i forbindelse med 

ansøgning og behandling af denne. 
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Summary 

The Danish Health and Medicines Authority and the Danish Nature Agency have compiled information 

on incidences of microbial contamination of drinking water in 2010. According to their report, 3 % of 

public water supplies had problems with microbial contamination in 2010, registered as one or more 

analysis above the limit for when boiling of the water is recommended by public notice. The direct 

health consequences have been assessed as relative limited by the Danish Health and Medicines 

Authority. The data compilation indicates that defects and shortcomings related to the lay-out and 

operation of the water supply plants are the main causes of the observed contamination incidents. 

Especially the clean water tank is often part of the problem (just under 30 % of the incidents). There is 

approximately the same number of incidents at large and small plants, but they are handled differently. 

Small plants typically resort to recommendations on boiling of the water, while large plants more often 

connect to another water supply source. This is probably due to the difference in options between the 

small and large plants. 

Supply of drinking water is in Denmark based on groundwater, so the water is normally not 

contaminated by bacteria, making the need for extra safety measures in principle not necessary 

Never the less, some water works would like to establish a UV treatment plant as an extra security in 

case of the potential rare incidence of a microbial contamination of the water. This project has therefore 

been initialized in order to describe UV treatment as an extra safety measure at the outlet from the 

plant, at a well field or in the distribution system. The UV treatment is running permanently, and will 

normally have no effect on the microbial quality of the water, but it can prevent consequences of a 

microbial contamination, if it should suddenly occur. 

Different considerations can be at the back of the water supplies' wish to establish a UV treatment plant 

as an extra safety measure; often it is a weighing of an increased risk of microbial contamination and a 

quite large number of consumers that will potentially be affected by the incident. 

It is the municipalities that are responsible for processing of an application for the building of a UV 

treatment plant. The basis is the Water Supply Act and the statutory order on water catchment and 

supply where it is stated that it should be an aim to treat the water as little as possible. If a water supply 

encounters problems with the quality of the water, it shall, according to the statutory order, in principle 

solve these problems without resorting to treatment. As part of the processing of an application, the 

municipality is required to consult with the Danish Health and Medicines Authority. 

The aim of this project is to describe advantages and disadvantages related to allowing UV treatment as 

a permanent extra safety measure in the water supply. As part of the project: 

• existing knowledge on UV treatment of water has been compiled 

• suggestions have been made with respect to the issues that the municipalities should consider 

before permitting UV treatment 

• situations where UV treatment is relevant have been described 

• and measures related to the placing of the UV treatment plant have been stated. 

In the project, existing knowledge has been collected in the form of published literature and as specific 

experiences gained by water supplies using UV treatment and suppliers of UV treatment equipment. 

This knowledge has made up the background of specific suggestions aimed at water supplies as well as 

municipalities on, how UV treatment can be implemented, and which considerations should be part of 

the review procedure. A monitoring group made up of representatives from municipalities, water 

supplies, the Danish Health and Medicines Authority and the Danish Nature Agency has commented 

on the report. 
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All the contacted Swedish and Norwegian make use of UV treatment as a permanent extra safety 

measure, often alone but sometimes followed by addition of NaClO, chloramine, or carbon dioxide. It 

should be noted that surface water is used in water supply on Norway and Sweden to a much greater 

extent s opposed to in Denmark, and that surface water may contain bacteria as opposed to 

groundwater. In the other Nordic countries it is of importance that UV treatment can inactivate 

parasites. The UV treatment is most often placed after the clear water tank, but on some occasions 

before. 

Among the Danish water supplies, two of the water works use UV treatment as a permanent extra 

safety measure but on temporary permit. One of the r water works have the UV treatment placed at the 

well field while the others have it placed before outlet to the consumers. 

In Denmark, UV treatment has primarily been used for temporary disinfection, e.g. in connection with 

acute contamination incidences or the running-in of new facilities. The suppliers inform that they have 

also sold small UV treatment plants to waster works that recirculate backwash water. In these cases the 

backwash water is treated with UV before it is mixed with the untreated groundwater. It is thus a 

relatively small water flow that is UV treated. 

In Denmark, installation of UV treatment as part of the water supply requires a permit according to § 

21 in the Water Supply Act. This paragraph concerns the establishment and alteration of water 

abstraction plants. 

Most of the Danish water works only treat their abstracted groundwater by aeration and filtration with 

the purpose of removal of the groundwater's natural content of iron, manganese and ammonia. When a 

public water supply applies for further treatment of the water the application has to contain a technical, 

economic and environmental report underpinning the choice of place of abstraction and water 

treatment. 

The municipalities are the authorities responsible for the water supply and for the permits for the water 

supply facilities. They are also the supervisory authority in relation to the Water Supply Act and the 

related statutory orders.  

One of the disadvantages of UV treatment as a permanent extra safety measure is that is that it is 

permanently operated regardless of the water containing unwanted microorganisms or not. Under 

normal operation, the safety measure will not have any disinfecting effect, since there are no 

microorganisms present in the water. The costs, energy use and potential other disadvantages will thus 

be permanent, while the positive effects of the treatment only are relevant occasionally. 

When a microbial contamination occurs in a water supply, some time will usually elapse before the 

contamination is registered, e.g. in connection with the required monitoring. This means that a certain 

amount of contaminated water may reach the consumers before a public notice is issued requiring the 

water to be boiled before use. Here an extra safety measure will result in the contaminated water being 

disinfected, preventing the consumers in receiving contaminated water. 

The regular monitoring of the microbial quality of the water required depends on the amount of water 

delivered by the water supply in question. In unfortunate cases, a waterworks may have delivered a 

substantial amount of water to the consumers before a contamination is registered, and the consumers 

are informed that they should boil the water. 

The reasons for the water supplies for installing UV treatment as a permanent extra safety measure 

could be: 

• waterworks with an increased risk of microbial contamination where it is not possible to reduce 

this sufficiently by means of other improvements at the facilities 

• a large number of consumers potentially being affected by an incident 

• especially vulnerable consumers. 

Often a combination of these reasons is relevant. 
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If a contamination incident occurs, the UV treatment will insure that the consumers can use the water 

as usual while the problem is being remediated. This means that it will not be necessary to establish 

emergency supply or issue recommendations to boil the water. The water supply and the municipality 

(the supervising authority) will thus be able to concentrate on finding and eliminating the cause of the 

microbial contamination. 

A prevalent concern in relation to the establishment of UV treatment as an extra safety measure is that 

the UV treatment will act as pretext for doing nothing to prevent the causes of microbial contamination 

and replace well-run water supplies. This can be countered by requiring that the water is in compliance 

with the drinking water quality criteria before the water is UV treated. 

The table below gives a summary of the advantages and disadvantages of UV treatment. 

Subject Advantages and disadvantages 

Disinfection 

capability 

UV treatment is almost independent of the water quality. However, the content 

of iron, and manganese should be below the water quality criteria of 0.1 mg/l 

and 0.05 mg/l respectively, and the hardness be below 15 °dH in order to 

minimise coating and turbidity. If the hardness is higher, it will be necessary to 

install wipers to clean the UV lamps. 

There is a considerable difference in the functioning between UV treatment and 

chemical disinfection with chlorine or ozone. UV treatment inactivates the 

microorganisms so that they cannot reproduce. The disadvantages is that this 

method of disinfection is only active within the UV unit and thus does not 

protect against contamination occurring later, e.g. in the distribution system. 

Chemical disinfection oxides and destroys the cell membranes of the 

microorganisms. The chemical disinfection will function as long as there is 

disinfecting substance present in the water. This method will thus be better if 

there is a risk of contamination of the water in the distribution system or at the 

consumer. 

UV treatment with a dose of 400 J/m2 results in an effective inactivation of 

bacteria, parasites and most viruses, including Giardia and Cryptosporidium. 

The exception is Adenovirus, which is very UV resistant and requires a higher 

UV dose. 

Another advantage is that the necessary UV treatment time is quite short; 

typically in the order of seconds. 

A disadvantage is, that UV treatment does not leave a residual effect and thus no 

effect in the distribution system. If this is required, a supplementary treatment 

with a chemical disinfectant must be carried out after the UV treatment. 

Some microorganisms are capable of repairing the damage caused by UV 

treatment through photo repair, which requires visible light, or which can in 

some cases take place without the presence of visible light (dark repair). If a UV 

dose of at least 400 J/m2 has been used and if the presence of visible light is 

limited, the ability to repair will also be limited. 

Water quality The advantage of UV treatment is that it causes no significant change in the 

water quality with respect to neither pH, corrosivity, turbidity nor TOC. 

The taste of the water is not impaired, and with the UV dose typically used (400 

J/m2) no appreciable amounts of byproducts are formed, including AOC, nitrite, 

or trihalomethanes. This is a typical problem for other types of disinfection. 
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A disadvantage is that UV treatment can cause formation of algal coating on the 

piping leading to and from the UV unit if they are not sufficiently shielded 

against the part of the emitted light spectrum made up of visible light. This is 

especially a problem in units with medium pressure lamps, since their light 

spectrum contains a greater proportion of visible light. 

Area requirements UV units require relatively little space and can normally quite easily be 

accommodated within an existing plant. It should be noted that a UV treatment 

plant consists of more than the UV unit and that space is also needed for piping, 

vents, instrumentation, etc. 

Operation A UV treatment plant is relatively simple to run based in the measurement of 

water flow, UV intensity and UV transmission. It also requires little maintenance 

and is relatively reliable, if it dimensioned properly and necessary 

instrumentation and alarms are installed. If the development of coatings cannot 

be sufficiently controlled by use of wipers and cleaning of these at reasonable 

intervals, the operation can be quite time consuming. 

It is a disadvantage that UV dose cannot be measured directly which means that 

operation has to be based on indirect measurement of flow, UV intensity and UV 

transmission. 

UV treatment is dependent on a stable energy supply. Even short power cuts and 

changes in voltage of more than 10 to 30 % can cause the UV lamps to shut down 

and be out of operation for 1 to 5 minutes. If unreliable power supply is an issue, 

emergency power supply should be established together with UPS to ensure that 

the plant meets the required UV dose at all times. 

Most UV lamps are only certified for water temperatures above 5 °C. Lower 

temperatures can result in reduced life span of the lamps, increased risk of 

certain types of coating, increased head loss, etc. 

Difference in 

implementation at 

large and small 

waterworks 

The most important difference in the implementation of UV treatment at small 

and large waterworks respectively is typically in the regulation. Large plants will 

be able to introduce more advanced regulation systems that can better take 

variations in UV transmission and water flow into account.  

Small plants will have to rely on a more simple regulation based on preset limits 

for allowable variations in flow and UV intensity (flow is not to become greater 

than a preset limit and UV intensity is not to fall below a preset limit. This 

results in a greater risk of uneconomical operation of the smaller UV plants. 

Energy demand Since a UV unit is usually dimensioned for the maximum flow to be expected 

and the lowest UV transmission to be expected, the plant can be over dimen-

sioned in periods where maximum flow does not coincide with minimum UV 

transmission. This will actually be the case for most operational situations, 

which will result in the UV dose being higher than necessary for much of the 

time. This has a negative impact on the energy demand, operation costs and 

potential production of by-products.  

Based on the collected information from existing plants, the energy demand has 

been calculated and varies between 0,013 to 0,074 kWh pr. m3 treated water. 

This should be compared to a typical energy demand for the normal treatment of 

groundwater of 0,4 to 0,5 kWh/m3. 
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Use of chemicals UV treatment requires chemicals for cleaning of the quartz sleeves and the 

sensors. Care and knowledge is required for the handling of the chemicals. With 

manual systems, the lamps are taken out of the unit and the chemicals are thus 

not introduced into the unit.  

External 

environment  

Advantage: No volatile organics or other toxic contaminants are emitted to the 

air from a UV unit, and the treatment does not result in smell, directly or from 

the treated water. 

Disadvantage: The largest impact on the environment is related to disposal of 

the used lamps (due to their mercury content). Risk of breakage during 

operation is very small and thus also the risk of a potential contamination of the 

water with mercury. 

Greenhouse gases It is an advantage that the treatment does not result in emission of volatiles. On 

the other hand the treatment will result in a (although relatively small) extra use 

of energy.  

Occupational health Advantage: UV treatment only requires handling of chemicals in connection 

with cleaning of lamp sleeves and sensors. The disadvantage is that it requires 

knowledge and care to handle the chemicals which will require clear instructions 

with respect to cleaning and protective equipment (gloves, goggles, etc.) 

Most UV lamps contain mercury fumes and handling of especially broken lamps 

will make up an occupational risk. Instructions and protective equipment is thus 

required for the handling of lamps. 

UV light can cause damages in larger doses, which requires the lamps to be 

shielded and to turn of automatically, if the unit is opened without the lamps 

being turned off beforehand. Observation holes should also be fitted with UV 

filters. Personnel should have access to UV resistant face protection when 

working with the unit. 

Training Since the operation of UV treatment units is relatively uncomplicated, only 

limited supplementary training is required. Never the less, suppliers should 

provide basic training of the personnel in question on connection with the 

installation and start-up of the plant. This should encompass both theory and 

operation of the plant, both under normal operation and for special situations 

that may occur. The training should deal with the allowable area of operation, 

cleaning and maintenance (including changing of lamps), monitoring and 

alarms, control of sensor, troubleshooting, recommended response under 

different operational situations and occupational safety.  

Economy Compared with other methods of disinfection, UV treatment is relatively cheap. 

Some of the contacted plants and suppliers have stated that large plants are 

cheapest with respect to investment costs, if medium pressure lamps are used. 

The cost data received imply that the large plants are somewhat more expensive 

with respect to energy costs. 

Low pressure lamps take up more space than plants with medium pressure 

lamps. This is due to the medium pressure lamps having a greater power. 
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Investment costs Information concerning investment costs has not been received from all 

contacted waterworks. based on the information received investment costs vary 

between 110 to 1923 kr. pr. 1000 m3/year with a typical investment cost of app. 

400 kr. pr 1000 m3/year. This means that the treatment of 2 million. m3/year 

will typically cost app. 800.000 kr., but the price may vary depending on lamp 

type, degree of automation and installed UV effect. 

The contacted suppliers have stated the investment costs will vary between 

40.000 to 250.000 kr. for capacities of 40 to 1000 m3/hour - dependent on the 

UV transmission of the water. This corresponds to 250.-1.000 kr./m3/hour. 

Large treatment units are comparatively cheaper than small units.  

Operation and 

maintenance costs 

Danish suppliers inform that the price of UV treatment of drinking water 

typically will vary between 0.02 to 0.10 kr./m3 depending on size of the unit and 

water quality. 

Data from Swedish waterworks show that energy costs and costs related to 

renewal of lamps are approximately of the same size. Detailed operational costs 

are only received from two Swedish plants, and they vary between 0.022 and 

0.039 DKK/m3, which is in accordance with the information received from the 

Danish suppliers. 

Choice of lamp type Low pressure lamps have less energy demand and better energy efficiency than 

medium pressure lamps. The use of power control can reduce the energy 

demand substantially. Low pressure lamps have longer life span and lower 

operational temperature, which can reduce potential problems with the 

formation of coatings and thus the need for cleaning.  

Medium pressure lamps on the other hand require less space and fewer lamps, 

which can make it easier to install in a existing facility. 

 

Apart from the above, the report contains chapters on the principle functioning of UV, components and 

technology of a UV unit, basis for the dimensioning of a UV unit and suggestions for considerations to 

be taken into account by water suppliers and municipalities in relation to the application for a UV 

treatment facility and the processing hereof  
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1. Indledning og baggrund 

Der har i de senere år været forskellige større sager, hvor drikkevandet er blevet forurenet med mikro-

biologisk forurening. Det har medført en øget interesse blandt vandforsyningerne for at etablere UV-

behandling for der igennem at opnå en ekstra sikkerhed for, at det vand, der sendes til forbrugerne, 

ikke er forurenet. Naturstyrelsen har på den baggrund fået udført nærværende projekt, hvor fordele og 

ulemper ved at tillade UV-behandling som midlertidig eller permanent ekstra sikkerhed i drikkevands-

forsyningen er undersøgt. Projektet fremgår også af "Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 

2010-2012".  

De fleste UV-anlæg, der i dag er etableret på almene vandværker, har til formål at dræbe kim og bakte-

rier, som er til stede eller forventes at forekomme i drikkevandet. Det kan f.eks. være i tilfælde af akut 

mikrobiologisk forurening, i forbindelse med recirkulering af filterskyllevand, ved kulfilteranlæg, eller i 

forbindelse med en planlagt ombygning af vandværket.  

Som et led i gennemførelsen af " Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012" har 

Sundhedsstyrelsen og Naturstyrelsen udarbejdet en erfaringsopsamling af drikkevandsforureninger for 

2010 (Sundhedsstyrelsen & Naturstyrelsen, 2011). Ifølge denne havde godt 3 % af de almene vand-

forsyninger haft mikrobiologiske problemer i 2010 i form af en eller flere analyser over grænsen for 

kogeanbefaling. De direkte sundhedsmæssige konsekvenser af forureningerne er af Sundhedsstyrelsen 

vurderet som værende relativt begrænsede. Opsamlingen viser endvidere, at fejl og mangler i relation 

til indretning og drift af forsyningsanlægget er den typiske årsag til forureningerne. Især rentvands-

tanken er ofte involveret i hændelserne (lige under 30 %). Der forekommer nogenlunde lige mange 

hændelser på små og store anlæg, men de håndteres forskelligt. På små anlæg anbefales det typisk at 

koge vandet, mens man på større anlæg oftere tilkobler anden forsyning. Det sidste er formentligt et 

udtryk for de forskellige handlingsmuligheder, de små og de store anlæg har. 

I udlandet har UV-anlæg væsentlig større udbredelse, da drikkevandsforsyningen her ofte er baseret på 

overfladevand eller infiltreret overfladevand. Da råvandet er bakteriologisk forurenet, er man nødt til at 

installere en ekstra barriere for bakterier på alle vandværkerne. Kloring af drikkevandet og UV-

bestråling er almindelige teknologier. Af denne årsag har man i lande som Tyskland og England langt 

mere erfaring med og regulering af anvendelse, drift og styring af UV-anlæg. Da drikkevands-

forsyningen i Danmark er baseret på grundvand, er vandet normalt ikke bakteriologisk forurenet, og 

dermed er der som udgangspunkt ikke behov for en ekstra sikkerhedsforanstaltning på vandværket. 

Nogle vandværker ønsker af hensyn til eventuelle sjældne tilfælde af mikrobiologisk forurening at 

etablere et UV anlæg som en ekstra sikkerhed, og dette projekt omhandler således UV-anlæg, der 

installeres som ekstra sikkerhed ved afgang fra vandværker, ved en kildeplads eller i ledningsnettet. 

UV-anlægget er i permanent drift, men vil ved normal drift ikke have nogen effekt. Derimod kan det 

forebygge, at en eventuel mikrobiologisk forurening får konsekvenser for det leverede vand.  

Der kan ligge forskellige overvejelser bag vandværkernes ønske om at etablere UV-anlæg som ekstra 

sikkerhed – ofte er der tale om en sammenvejning af en forhøjet risiko for mikrobiel forurening og et 

meget stort antal forbrugere, som i givet fald vil blive ramt af forurening. Etableringen kan f.eks. ske 

som led i vandværkets arbejde med dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS). Kommunerne be-

handler ansøgningerne på baggrund af vandforsyningsloven og bekendtgørelsen om vandindvinding og 

vandforsyning, hvor det blandt andet fremgår, at det skal tilstræbes at reducere omfanget af rensning2. 

                                                                    
2 Se bekendtgørelse nr. 1451 af 11. december 2007 om vandindvinding og vandforsyning, § 14, stk. 2. 
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Som grundlag for vandværkers og kommuners beslutninger om installation af UV-behandling som 

ekstra sikkerhed er der brug for en undersøgelse af fordele og ulemper ved dette.  

Målgruppen for undersøgelsen er således både vandværkerne, som overvejer at installere anlæggene, 

og kommunerne, som skal give tilladelse til dem. 

1.1 Formål 

Formålet med projektet er at beskrive fordele og ulemper ved at tillade UV-behandling som midlertidig 

eller permanent ekstra sikkerhed i drikkevandsforsyningen. Som led i undersøgelsen skal projektet: 

• samle eksisterende viden om UV-behandling af drikkevand,  

• give forslag til, hvilke overvejelser, kommunerne kan gøre sig før tilladelse til UV-behandling 

gives,  

• beskrive, hvilke situationer, UV-behandling kan benyttes i, og 

• redegøre for, hvilke forholdsregler der bør tages i forbindelse med placeringer af UV-anlæg i led-

ningsnettet. 
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2. Metode 

I projektet er der først indsamlet eksisterende viden i form af såvel litteratur som konkrete erfaringer 

fra vandforsyninger og fra leverandører af UV-anlæg. Herefter er denne viden søgt operationaliseret, og 

på denne baggrund er udarbejdet konkrete forslag til såvel forsyninger som kommuner om, hvordan 

UV-anlæg kan anvendes, og hvordan sagsbehandlingen kan gribes an. En følgegruppe bestående af 

repræsentanter for kommunerne, vandværkerne, Sundhedsstyrelsen og Naturstyrelsen har givet be-

mærkninger til rapporten undervejs.  

Studiet er således som nævnt indledt med en indsamling af relevant litteratur, både peer reviewed, 

nationale rapporter og branchetidsskrifter. Derudover er der taget kontakt til konkrete danske og nor-

diske anlæg, som anvender UV og foretaget en systematiseret indsamling af deres erfaringer. Endvidere 

er en række danske og nordiske leverandører kontaktet med henblik på oplysninger om tekniske data 

og økonomi. Endelig er indhentet udenlandske guidelines og internationale standarder samt erfaringer 

fra kommuner, der har behandlet ansøgninger om UV-anlæg og fører tilsyn med driften af disse. Litte-

raturstudiet indgår som ovenfor nævnt som grundlag for det videre projektarbejde. 

COWI har indsamlet driftserfaringer fra vandværker i Danmark (4 værker), Sverige (4 værker) og 

Norge (5 værker), se Tabel 1. De svenske værker omfattede to med overfladevand og to med grundvand. 

Alle fem norske værker behandlede overfladevand. De fire danske værker behandlede alle grundvand. 

Nøgleoplysningerne er samlet i et skema i Bilag B. 

TABEL 1 
OVERSIGT OVER KONTAKTEDE SANLÆG 
 

Kommune Land Vandværk Kapacitet, m3/år Lamper 

København DK Tinghøj beholder 22.000.000 Trojan, MP 

Greve DK Tune Vandværk 250.000 MP 

Silkeborg DK Silkeborg Vand 2.628.000 Wedeco, LP 

Ålborg DK Vissegaard 963.600 Berson, MP 

Borås S Sjöbo 8.030.000 Trojan 

Borås S Dalsjöfors 584.000 Trojan 

Helsingborg S Ôby Vattenverk 16.000.000 Wedeco, LP 

Sortenäs S Dale Vattenverk 1.700.000 Wedeco, LP 

Bergen N Espeland 12.300.000 Wedeco, LP 

Bergen N Jordalsvatnet 5.500.000 Berson, MP 

Bergen N Kismul 2.600.00 Berson, MP 

Bergen N Svartediget 22.000.000 Berson, MP 

Bergen N Sædalen 2.500.000 Trojan, LP 
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I forbindelse med projektet har COWI ligeledes indsamlet informationer fra fire danske og to svenske 

firmaer, der leverer UV-anlæg til vandværker og drikkevandsdesinfektion, se Tabel 2.  

TABEL 2 
OVERSIGT OVER KONTAKTEDE FIRMAER 
 

Firma Land Kontakt Hjemmeside Producent 

Krüger A/S DK Peter Borch Nielsen www.kruger.dk Wedeco 

    Trojan 

Silhorko A/S DK Thomas Reuter Johan-

sen 

www.silhorko.dk Wedeco 

Efsen Engineering DK Thomas Efsen www.efsen.dk Walenius 

Clean Water 

Europe A/S 

DK Povl Kaas  Egne anlæg 

Prominent 

Doserteknik AB 

S Mats Moe www.prominent.se Dulcode 

Processing AB S Mats Josefsson 

Peter Swe 

www.processing.se Siemens 

ATG 

 

På basis af den indsamlede litteratur og de indhentede erfaringer beskriver de følgende afsnit først, 

hvor UV behandling typisk er blevet anvendt (kapitel 3), efterfulgt af en oversigt over det danske 

regelgrundlag samt foreliggende standarder og vejledninger fra andre lande i kapitel 4. I kapitel 5 er det 

beskrevet, hvor anvendelsen af UV-lys til desinfektion kan være relevant. Herefter følger en 

opsummering af fordele og ulemper ved UV desinfektion i kapitel 6. I kapitel 7 er der givet forslag til de 

forhold, som vandforsyninger eller kommuner kan inddrage i deres overvejelser i forbindelse med valg 

af UV desinfektion som supplerende ekstra sikkerhed og i kommunens sagsbehandling.  

Kapitel 8 er en kort gennemgang af det teoretiske grundlag for anvendelse af UV lys til desinfektion, 

mens UV behandling afhængigt af vandkvaliteten og behandlingens betydning for den efterfølgende 

vandkvalitet er beskrevet i kapitel 9. Kapitel 10 indeholder en beskrivelse af opbygningen af UV-anlæg, 

og efterfølgende er der givet anbefalinger til hvilke forhold, der bør inddrages i forbindelse med 

dimensioneringen af UV-anlæg i kapitel 11.  
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3. Nuværende anvendelse af 
UV behandling 

Nærværende kapitel giver en kort opsummering af de i dag typiske anvendelser af UV-behandling i 

vandforsyningen. 

3.1 Anvendelse af UV til behandling af overfladevand  
I mange lande har UV-behandling af overfladevand fundet stor udbredelse. Årsagen hertil er, at over-

fladevand efter den almindelige vandbehandling er forurenet med mikroorganismer. Dette nød-

vendiggør desinfektion af vandet, inden det sendes ud til forbrugerne.  

Da nærværende rapport udelukkende beskæftiger sig med vandforsyninger i Danmark, vil de proble-

matikker, der opstår i forbindelse med UV-behandling af overfladevand ikke blive nærmere behandlet. 

3.2 Anvendelse som permanent supplerende sikkerhedsforanstaltning 
Alle de kontaktede svenske og norske værker anvender UV-lys som en permanent ekstra sikkerhed, ofte 

alene, men enkelte gange efterfulgt af dosering af NaClO, kloramin eller klordioxid. Man lægger vægt 

på, at UV-lys også kan dræbe/inaktivere parasitter. Den mest almindelige placering er efter 

rentvandstanken, men i enkelte tilfælde placeres UV-aggregatet før rentvandstanken (Personlig kom-

munikation med norske og svenske anlæg, 2012, se Bilag 2).  

Blandt de danske værker er der to værker, som anvender UV som en permanent barriere, men på en 

tidsbegrænset tilladelse. Et af værkerne anvender UV på kildepladsen, mens de øvrige bruger UV før 

udpumpning til forbrugerne (Personlig kommunikation med danske anlæg, 2012, se Bilag 2). 

I Danmark har man hidtil mest anvendt UV-anlæg til midlertidige desinfektionsopgaver - f.eks. i akutte 

forureningssager og ved indkøring af nye anlæg på vandværker. Leverandørerne har endvidere solgt en 

del mindre UV-anlæg til vandværker, der genbruger returskyllevand. I disse sager foretages en UV-

desinfektion af returskyllevandet, før det blandes med råvandet, og det er således kun et forholdsvis 

lille vandflow, som behandles med UV. De største danske leverandører forventer dog, at det fremover 

bliver mere almindeligt på både små og store vandværker at etablere en effektiv barriere mod mikro-

organismer ved at behandle hele vandstrømmen fra vandværket med UV-lys. Behandlingen kan enten 

foregå efter sandfilteret eller ved udpumpning fra rentvandstanken. Der er ingen af de kontaktede 

danske leverandører, som har erfaring med UV-desinfektion direkte på råvandet eller ude i ledningssy-

stemet (Personlig kommunikation med danske leverandører, 2012, se Tabel 2). 

De svenske leverandører har solgt betydeligt flere anlæg. I Sverige anvender man mange steder både 

klor og UV til desinfektion. Først belyses vandet med UV, hvorefter klor tilsættes for at få en blivende 

desinfektionsvirkning ude i rørsystemet. Det er vigtigt, at der først behandles med UV-lys, idet man i 

modsat fald kan risikere, at UV-lyset aktiverer klormolekylerne, og der dannes klorradikaler. Disse kan 

reagere med organisk stof i vandet under dannelse af uønskede klorerede biprodukter som f.eks. 

trihalometaner (THM). Nogle svenske leverandører peger på, at det kan være farligt at håndtere UV-

lamper med kviksølv, hvis de går i stykker. Derfor anbefaler man så vidt muligt amalgam lamper 

(Personlig kommunikation med svenske leverandører, 2012, se Tabel 2). 

Ifølge US EPA (2001) bør UV anvendes som en primær desinfektion efterfulgt af en sekundær desin-

fektion, som har til formål at beskytte distributionssystemet mod genvækst af coliforme bakterier og 

dannelse af biofilm. Dette skyldes, at UV behandling ikke efterlader residualer, som kan virke 

desinficerende senere i systemet. 
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3.3 Andre anvendelser af UV-behandling i drikkevandsforsyningen 
UV-anlæg kan indenfor drikkevandsbehandling også bruges til andre formål end som ekstra permanent 

sikkerhedsforanstaltning. De væsentligste er : 

• Midlertidig anvendelse ifm. ombygninger/renoveringer,  

• Midlertidig anvendelse ifm. genanvendelse af indkøringsvand  

• Midlertidig anvendelse ifm. akut forurening 

• Permanent anvendelse ifm. genbrug af returskyllevand. 

 

Hvis et vandværk renoveres, mens det er i drift, kan der være en forøget risiko for bakteriologisk foru-

rening. I dette tilfælde kan UV-anlæg anvendes midlertidigt som ekstra sikkerhed.  

Hvis nye filtre installeres, eller filtermaterialet skiftes, skal bakterierne som fjerner jern, mangan am-

monium m.v. opbygges igen. Denne indkøring varer almindeligvis 1-6 måneder. Indkøringsvandet vil (i 

starten) være bakteriologisk forurenet. I denne periode kan indkøringsvandet UV behandles, inden det 

genbruges som bakteriefrit råvand i den almindelige produktion. Det er vigtigt, at UV behandlingen 

foregår efter de renoverede filtre, da man ikke kan få opbygget den nødvendige kultur af mikro-

organismer, hvis vandet på forhånd er blevet UV behandlet UV inaktiverer nemlig også de mikro-

organismer, der medvirker til fjernelse af jern, mangan og ammonium. Derfor skal man ligeledes være 

opmærksom på, at det UV behandlede vand fra det renoverede anlæg fortyndes passende meget, når 

det behandles i det "gamle" anlæg, så man dér bibeholder den nødvendige kultur af mikroorganismer. 

I forbindelse med akut forurening på et vandværk kan UV benyttes midlertidigt til at undgå afbrydelse i 

vandforsyningen, såfremt det ikke er muligt at levere vand fra en anden forsyning.  

Returskyllevand udgør normalt ca. 4 % af råvandet fra et vandværk. UV behandling benyttes her 

tilsammen med sedimentation til at sikre, at dette vand ikke ledes til kloak, men at størstedelen af 

vandet genbruges som råvand.  

Et dansk firma, der sælger svensk udstyr, har været involveret i et svensk forsøg, hvor man forsyner 

større boliger med varmt vand ved lavere temperatur end normalt. For at undgå legionella i vandet vil 
man normalt gerne have en temperatur i det varme vand på mindst 60 ⁰C. Ved denne høje temperatur 

er varmetabet større, og kalkudfældning i varmvandsbeholdere stiger voldsom ved stigende tempera-
tur. I det svenske forsøg sænkede man varmtvandstemperaturen til 45 ⁰C, samtidigt med at man ind-

satte et særligt UV-anlæg til at dræbe legionella. Det har yderligere det perspektiv, at man ved den lave 

varmtvandstemperatur bedre kan udnytte varmt vand fra solfangere (Efsen, personlig kommunikation, 

2012, se Tabel 2). 
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4. Regelgrundlag, standarder 
og vejledninger 

I dette kapitel er dels givet en oversigt over den foreliggende danske lovgivning, der danner grundlag 

for etableringen af et UV-anlæg som en permanent ekstra sikkerhed på et vandværk, dels beskrevet de 

foreliggende udenlandske standarder og certificeringsordninger, og der er givet en oversigt over en 

række af de udenlandske guidelines, der foreligger p.t. 

4.1 Relevant dansk lovgivning 
I Danmark kræver installation af UV-anlæg på vandforsyningsanlæg en tilladelse efter vandforsy-

ningslovens § 213. Denne bestemmelse handler om etablering og ændring af vandindvindingsanlæg.  

Langt de fleste danske vandværker anvender i dag kun normal vandbehandling, som består af luftning 

og filtrering, som har til formål at fjerne råvandets naturlige indhold af jern, mangan og ammonium. 

Når en almen vandforsyning 4 søger om vandbehandling, der går ud over normal behandling, skal 

ansøgningen indeholde en teknisk, økonomisk og miljømæssig redegørelse for valget af indvindingssted 

og vandbehandling. Dette krav fremgår af bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning5. 

Det er kommunerne, der er myndighed på vandforsyningsområdet og som giver tilladelse til etablering 

af anlæg. Kommunen fører endvidere tilsyn med vandforsyningsanlæg efter vandforsyningslovens 

kapitel 11 og den tilhørende bekendtgørelse6.  

Tilladelser til etablering af vandbehandlingsanlæg kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter 

reglerne i vandforsyningslovens kapitel 13. Klagefristen er 4 uger, og klageberettigede er afgørelsens 

adressat, Sundhedsstyrelsen og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens 

udfald. Desuden er Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbruger-

rådet klageberettigede i disse sager. 

Etablering af UV-anlæg vil i nogle tilfælde forudsætte, at der udføres bygge- og anlægsarbejder på vand-

værket. Det fremgår af vandforsyningsloven 7, at hvis udnyttelsen af en tilladelse forudsætter udførelse 

af bygge- og anlægsarbejder, må disse ikke påbegyndes før klagefristens udløb. Hvis tilladelsen er 

påklaget før klagefristens udløb, må bygge- og anlægsarbejder ikke påbegyndes, før klagenævnets afgø-

relse foreligger. Natur- og Miljøklagenævnet kan dog efter nærmere regler give tilladelse til, at arbej-

derne igangsættes. Desuden kan kommunalbestyrelsen undtage anlæg, som kun omfatter 1-2 boringer, 

hvis anlægget anses for ubetænkeligt. 

4.2 Standarder 
4.2.1 Tysk og østrigsk standard 

Der foreligger to nationale standarder8 i Europa, som hver især danner grundlag for certificering og 

validering af UV aggregater både i de pågældende lande samt mere eller mindre officielt i en række 

andre lande: 

 

 

                                                                    
3 Lovbekendtgørelse nr 635 af 07/06/2010 om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven) 
4 Anlæg, som forsyner eller har til formål at forsyne mindst ti ejendomme 
5 Bekendtgørelse nr 1451 af 11/12/2007 om vandindvinding og vandforsyning, § 14 
6 Bekendtgørelse nr. 1024 af 31/10/2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 
7 78, stk. 3-5 og bekendtgørelse nr. 1451 § 34. 
8 Hver bestående af 2 eller flere understandarder 
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• Den østrigske ÖNORM M-5873-1, 2001 og ÖNORM M-5873-2, 2003 

• Den tyske DVGW W294, 2006, Part 1, 2 og 3. 

 

Den østrigske standard er delt op, således at ÖNORM M 5873-1 dækker krav til og testning af lavtryks-

lamper og ÖNORM M 5873-2 tilsvarende dækker mellemtrykslamper. 

Den tyske standard er delt op, så Part 1 dækker kvalitative, funktionelle og driftsmæssige krav, Part 2 

dækker testning af effektivitet, og Part 3 dækker krav testning og kalibrering af sensorer og sensorvin-

duer. 

Begge disse standarder anvendes som grundlag for typegodkendelse af UV-aggregater i de to lande. 

Standarderne indeholder specifikationer for, hvorledes UV-aggregater skal være udformet, og hvorle-

des UV-sensorer skal være udformet og placeret. Standarderne kræver begge, at et UV-aggregat mindst 

skal give en dosis på 400 J/m2. 

Begge standarder anvender biodosimetrisk testning med Bacillus subtillis sporer som grundlag for 

certificeringen, og omfatter regler for, hvorledes testningen skal udføres, og ved hvilket flow og UV-

transmission den krævede dosis skal opnås.  

I Tyskland og Østrig kræver vandforsyningslovgivningen, at UV-aggregater skal være testede og type-

godkendte (certificerede) efter en af de to standarder. Af certifikatet skal fremgå, hvad det maksimale 

flow er ved forskellige UV-transmissioner eller registreret intensitet, for at en dosis på 400 J/m2 kan 

opnås. 

Den seneste udgave af den tyske standard indeholder nu også et afsnit, som giver vandværkerne vejled-

ning i, hvad de skal lægge vægt på, når de anskaffer et UV-anlæg, både i forhold til den vandkvalitet, de 

skal behandle, og i forhold til de krav de skal stille til leverandørerne. Endvidere er der oplysninger om, 

hvordan man vurderer økonomien i forskellige typer af anlæg. 

Ifølge den nye tyske standard kan man vælge mellem forskellige typer af UV-sensorer. Dette er gjort for 

at gøre det muligt at bruge aggregattyper, der enten er certificeret efter den hidtidige tyske standard, og 

typer der er certificeret efter den østrigske standard. Endvidere er det nu et krav, at sensorer skal kali-

breres efter 2 år, og i den sammenhæng har man planer om at etablere et officielt kalibreringslaborato-

rium 9. 

Endelig giver standarden også mulighed for at opstille en kurve over optimale driftsforhold i modsæt-

ning til de tidligere enkeltpunkter (set points), således at man kan drive anlægget med en mindre UV 

intensitet, når flowet går ned, uden at komme uden for det tilladte driftsområde (hvor man er sikret en 

dosis på 400 J/m2), således at man kan reducere sit energiforbrug. 

Disse standarder og certificeringssystemer anvendes også som godkendelsesgrundlag i f.eks. Schweiz, 

Norge og Sverige, mens andre lande har udarbejdet egne standarder, der dog minder meget om de 

østrigske og tyske, f.eks. Holland, Australien, New Zealand og USA.  

4.2.2 Amerikansk standard 

US EPA (den amerikanske miljøstyrelse) har udgivet et en vejledning, Ultra Violet Disinfection Gui-

dance Manual, UVDGM, som bl.a. indeholder retningslinjer for typegodkendelse af UV aggregater i 

USA, og som knytter an til det amerikanske regelsæt for desinfektion af vand til offentlig drikkevands-

forsyning. Den minder som nævnt meget om de tyske og østrigske standarder, men den giver flere 

valgmuligheder. F.eks. kan der opnås certificering for andre doser end 400 J/m2, og testningen kan 

udføres på det aktuelle vandværk. Man kan anvende flere forskellige testorganismer, hvor den almin-

deligste er bakteriofagen MS-2. 

 

                                                                    
9 Denne oplysning fremgår af Kuhl (2007), og det er ikke i forbindelse med projektet undersøgt, om et kalibreringsinstitut er 
etableret på nuværende tidspunkt. 
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4.2.3 CEN standard 14897 

Denne europæiske standard er egentligt beregnet til mindre (lavtryks) UV-anlæg, som installeres i 

bygninger på det indkommende vand fra ledningsnettet. Standarden kunne også anvendes på mindre 

vandværker. CEN 14897 ligner meget de tyske og østrigske standarder beskrevet ovenfor og kræver 

f.eks. biodosimetrisk testning og en dosis på 400 J/m2,  men standarden er samtidigt mere åben med 

hensyn til valg af sensortype og udførelsen af testning. 

4.2.4 Norsk typegodkendelse 

Det norske Folkehelseinstituttet, FHI., administrerer en typegodkendelsesordning for UV anlæg. Ord-

ningen er ikke lovhjemlet, men både leverandører og bestillere af UV anlæg i Norge refererer til ordnin-

gen og godkendelsescertifikaterne, således at den er et de facto krav. Typegodkendelse kræver ikke ny 

testning, men gives til biodosimetrisk testede aggregater, som giver en dosis på mindst 400 J/m2. Der 

accepteres testning udført i henhold til alle de 4 nævnte standarder. For at et aggregat kan typegodken-

des, skal der indsendes beskrivelse og dokumentation af aggregatet. Udover at UV aggregatet skal type-

godkendes af FHI, skal vandværket godkendes af Mattilsynet (den norske fødevarestyrelse). Denne 

godkendelse omfatter en granskning og vurdering af UV anlæggets dimensionering, udformning og 

placering.  

4.3 Guidelines 
4.3.1 Veiledning for UV desinfeksjon av drikkevann, Norge 

På baggrund af en vandbåren epidemi i Bergen i 2004 igangsatte Norsk Vann i samarbejde med Svensk 

Vatten 10 udarbejdelsen af et vejledningsmateriale, således at vandværkerne havde et bedre videns-

grundlag for at kunne anvende UV som desinfektionsmetode. Vejledningen udkom i trykt udgave i 

2008, men ligger elektronisk på organisationernes hjemmeside og opdateres i princippet løbende. 

I den norske vejledning er endvidere foretaget en indsamling af erfaringer både i Norge og andre lande 

med hensyn til anvendelse af UV som desinfektion og de problemer, som vandværkerne er stødt ind i, i 

den sammenhæng. 

Vejledningen lægger specielt vægt på at belyse en række udvalgte forhold knyttet til forundersøgelser, 

dimensionering og drift af UV anlæg, samt at give anbefalinger baseret på den foreliggende viden om: 

1. Det teoretiske grundlag og principperne for UV desinfektion 

2. Opbygningen af UV-anlæg med de vigtigste systemkomponenter 

3. Godkendelse og biodosimetrisk testning/validering af UV anlæg 

4. Nødvendige forundersøgelser ved valg af UV-anlæg (vand- og strømkvalitet, forbehandling og 

øvrig vandbehandling, effekt af klimaforandringer, etc.) 

5. Anbefalinger for udformning og dimensionering af UV anlæg 

6. Driftserfaringer og anbefalinger for drift, overvågning og vedligeholdelse af UV anlæg 

7. Specielle forhold ved anlæg godkendt efter tidligere (”gammel”) ordning 

8. Anbefalinger vedrørende kontraktforhold og aftaler. 

 

4.3.2 Råd och riktlinjer för UV ljus vid vattenverk, Sverige 

På basis af den norske vejledning samt en undersøgelse af erfaringer på svenske anlæg valgte Svensk 

Vatten at udgive en lidt kortere vejledning i 2009. Denne vejledning omhandler følgende emner: 

• Teori 

• UV anlæggets opbygning 

• Certificering og testning 

• Dimensionering 

• Anskaffelse 

• Drift og vedligeholdelse 

 

Denne vejledning retter sig meget konkret imod processen omkring at planlægge og anskaffe sig et UV 

anlæg samt diverse forhold vedrørende drift og vedligeholdelse af anlæggene. 

                                                                    
10 De to organisationer svarer hver især til DANVA 
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4.3.3 Guidance on the use of Ultraviolet (UV) irradiation for the Disinfection of 

Public Water Supplies 

Det engelske Drinking Water Inspectorate11 har udgivet en vejledning om brug af UV til desinfektion i 

offentlige vandforsyninger (DWI, 2010). Heraf fremgår, at UV anlægs effektivitet og kontinuerte funk-

tion bør dokumenteres på følgende stadier.  

1. Dokumentation af anlæggets kvalitet og egnetheden  

2. Opstart af anlægget og on-site dokumentation for effektivitet 

3. Proces monitering  

4. Proces verifikation. 

 

4.3.3.1 Dokumentation af anlæggets kvalitet og egnetheden, validering 

Inden et UV anlæg etableres, skal det dokumenteres, at anlægget overholder bestemte kvalitetskrav, og 

at anlægget egner sig til de lokale forhold. Der henvises til, at validering kan foretages ud fra følgende 

standarder: 

• Den østrigske ÖNORM M-5873-1, 2001 eller ÖNORM M-5873-2, 2003 

• Den tyske DVGW W294, 2006 

• Den amerikanske Guidance Manual fra US EPA, 815-R-06-007, 2006, 

 

Guidelinen lægger sig mest op af US EPA i sine anbefalinger vedrørende minimumskrav til validering, 

forhold der kan betinge revalidering (f.eks. at anlægskonfigurationen på væsentlige punkter er ander-

ledes end det testanlæg, der er anvendt til valideringen). 

4.3.3.2 Opstart af anlægget og on-site dokumentation for effektivitet 

I forbindelsen med opstart af et anlæg skal det dokumenteres, at flow igennem anlægget af vand til 

forsyningsbrug først påbegyndes, når lamperne afgiver den nødvendige dosis, og at vand ikke kan by-

passe anlægget, medmindre andre sikkerhedsforanstaltninger er på plads her 12.  

4.3.3.3 Proces monitering  

Efter at anlægget er installeret, skal dettes funktion løbende monitoreres og dokumenteres. Formålet er 

at sikre, at driftsforholdene svarer til anlæggets godkendelse, og at det mindst leverer den nødvendige 

UV-dosis.  

Parametre, som skal måles og registreres, inkluderer som minimum vandflow, lampernes status og UV-

dosis. I tilfælde af at UV-dosis beregnes, skal transmissionen (UV-T) ligeledes måles.  

Vandforsyningerne skal verificere, at sensorer er kalibrerede. Disse skal derfor kontrolleres og om 

nødvendigt rekalibreres efter leverandørens anvisninger (hyppighed & metode).   

Sensorer skal være opkoblet direkte på vandværkernes SRO-system, hvor data opsamles. I tilfælde af 

kritiske afvigelser, skal SRO-systemet udløse alarmer, så det hindres, at ikke-desinficeret vand ledes ud 

til forbrugerne.   

Data fra sensorer, der opsamles i SRO systemet, skal jævnligt kontrolleres af en kompetent medarbej-

der hos vandforsyningen, så uregelmæssigheder kan undersøges, og korrigerende tiltag kan iværksæt-

tes, inden en potentiel kritisk hændelse indtræffer.   

4.3.3.4 Proces verifikation 

Vandforsyningerne skal løbende verificere effektiviteten af desinfektionen. Verifikationen består dels i 

dokumentation af, at anlægget drives inden for det ved valideringen fastlagte driftsområde, bl.a. gen-

nem registrering af driftsparametrene ved kritiske kontrolpunkter. Derudover bør verifikationen også 

omfatte uafhængig kontrol, f.eks. i form af måling af pathogener i vandet, som f.eks. Cryptosporidium.  

 

 

                                                                    
11 Som er vandforsyningsmyndigheden i England og Waes 
12 I England og Wales er det ulovligt at levere vand til drikkevandsforsyning, som ikke er desinficeret. 
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4.3.3.5 Andet 

Vejledningen gør også vandværkerne opmærksom på, at alle materialer, der kan komme i kontakt med 

vand til drikkevandsforsyning, skal være godkendte og findes på en liste, som Direktoratet vedlige-

holder løbende. 

Endelig skal de have aktionsplaner parat i tilfælde af, at der sker lampebrud under driften af hensyn til 

den potentielle risiko for kviksølvforurening af vandet. 

4.3.4 Ultraviolet Disinfection Guidance Manual for the Final Long Term 2 Enhanced 

Surface Water Treatment Rule 

I USA har US EPA fastsat krav til supplerende vandbehandling af vand til offentlig drikkevandsforsy-

ning, såfremt deres råvand indeholder Cryptosporidium eller andre pathogener og afhængigt af den 

øvrige vandbehandling. Kravene omfatter krav til UV dosis, validering af UV aggregater, overvågning, 

rapportering og regler for overholdelse af kravene i tilfælde af, at UV aggregatet i kortere tid opererer 

uden for det godkendte driftsområde. 

I tilknytning til dette regelsæt (Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule, LT2ESWTR13 ) 

er der i 2006 udarbejdet en omfattende vejledning (US EPA, 2006), som er det, der tidligere er omtalt 

som den amerikanske standard. Formålet med vejledningen er: 

• At give offentlige vandforsyninger og designere teknisk information og vejledning med hensyn til 

valg, design og drift af UV anlæg samt overholdelse af de desinfektionsrelaterede krav specificeret 

i LT2ESWTR 

• At give myndighederne (staterne) vejledning og de nødvendige værktøjer til at vurdere UV anlæg 

under design, opstart og rutine drift. 

• At give producenter standarder til brug for testning og præstationsvurdering af UV aggregater og 

komponenter til brug for behandling af drikkevand 

 

Vejledningen omfatter følgende emner: 

• En oversigt over kravene i LT2ESWTR med hensyn til fjernelse af mikroorganismer og krav til UV 

desinfektion 

• Principper for UV desinfektion, betydning af og på vandkvalitet samt UV reaktorer 

• Planlægning af et UV anlæg 

• Dimensionering og design af UV anlæg 

• Validering af UV aggregater i henhold til LT2ESWTR og forslag til valideringsprotokol 

• Opstart og drift af UV anlæg 

 

Det er i dansk sammenhæng især reglerne for certificering og validering af UV aggregater, der er inter-

essante, idet disse anvendes af nogle af de leverandører, der leverer til det danske marked. Derudover 

indeholder vejledningen ligesom de øvrige vejledninger og standarder en række anbefalinger m.m., 

som har været en del af grundlaget for beskrivelserne i nærværende rapport. 

                                                                    
13 Selvom reglen kun nævner overfladevand i titlen gælder den også for grundvand, som kan påvirkes af overfladevand, anvendt til 
offentlig drikkevandsforsyning. 
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5. Overvejelser ved etablering 
af UV som permanent ekstra 
sikkerhed 

5.1 Hvornår er anvendelsen af UV som ekstra sikkerhed relevant? 
Da drikkevandsforsyningen i Danmark er baseret på grundvand, er vandet normalt ikke bakteriologisk 

forurenet, og dermed er der som udgangspunkt ikke behov for en ekstra sikkerhedsforanstaltning på 

vandværket. Mikrobiologisk forurening af drikkevandet i form af kim eller bakterier sker oftest ved 

påvirkning fra overfladevand, jord, smådyr eller undtagelsesvis, og mere alvorligt, spildevand. Årsagen 

kan være revner og sprækker i konstruktionerne eller forskellige typer af menneskelige fejl. Derudover 

kan der ofte påvises forhøjede kimtal i drikkevandet i forbindelse med renoveringsarbejder på vand-

forsyningsanlægget, hvor bakteriekulturen i filtre eller biofilm fra en rentvandsbeholder kan blive 

mobiliseret.  

Desinfektion i den almene vandforsyning har hidtil kun været anset for relevant, når der er anvendt 

overfladevand og enkelte steder i forbindelse med meget store ledningsnet og dermed lange opholdsti-

der, som giver forøget risiko for mikrobiologisk vækst. Desinfektion har typisk været foretaget med 

kloramin, som især i forbindelse med lange opholdstider har den fordel, at desinfektionen følger med 

vandet ud i ledningsnettet. 

Som beskrevet i kapitel 6, er UV-behandling i mange henseender et attraktivt alternativ til andre des-

infektionsmetoder, hovedsagelig fordi metoden er billig og ikke påvirker vandets lugt, smag og øvrige 

egenskaber. Skal den have effekt i forbindelse med de problemer, der opstår i meget store ledningsnet, 

kræver det dog placering af UV-anlæg på selve ledningsnettet. 

5.2 Permanent sikkerhedsforanstaltning 
En permanent sikkerhedsforanstaltning skal være i drift konstant, uanset om vandet aktuelt indeholder 

uønskede mikroorganismer. I den normale driftssituation vil sikkerhedsforanstaltningen ikke have 

nogen desinficerende effekt, da der ikke er mikroorganismer til stede i vandet. Omkostninger, elforbrug 

og andre ulemper vil altså være permanente, mens anlæggets positive effekt kun har betydning 

lejlighedsvis. 

I en situation, hvor der opstår mikrobiologisk forurening i et vandforsyningssystem, vil der altid gå en 

rum tid fra forureningen opstår, til den bliver opdaget i den regelmæssige kontrol. Det betyder, at der 

er risiko for, at en vis forurenet vandmængde i givet fald vil nå ud til forbrugerne, inden de adviseres 

om en kogeanbefaling. Her vil en ekstra sikkerhed betyde, at det forurenede vand desinficeres, og for-

brugerne undgår at modtage forurenet vand.  

Den regelmæssige kontrol af vandets mikrobiologiske kvalitet afhænger af, hvor stor en vandmængde, 

den pågældende vandforsyning leverer. Kravene fremgår af tilsynsbekendtgørelsens 14 bilag 9 og 10. 

Ved afgang vandværk er kontrolhyppigheden for de allermindste vandforsyninger en analyse hvert 

andet år, mens de største vandforsyninger (>10,5 mio. m3/år) skal analysere for mikrobiologiske 

parametre fem gange om året. På ledningsnettet foretages væsentligt flere analyser, især for de større 

anlæg.  

                                                                    
14 Bekendtgørelse nr. 1024 af 31/10/2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 
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De store vandværker har dog ofte supplerende driftskontrol, og analysehyppigheden kan derfor i 

praksis være væsentligt større. I uheldige tilfælde vil et vandværk i tilfælde af en mikrobiologisk 

forurening kunne nå at levere meget store mængder vand, inden forureningen opdages, og forbrugerne 

kan informeres om at de bør koge vandet. 

Begrundelser for at etablere UV-anlæg som permanent ekstra sikkerhed kan være: 

• anlæg, hvor der er forøget risiko for mikrobiologisk forurening, som ikke kan reduceres tilstrække-

ligt ved andre anlægstekniske ændringer, 

• et stort antal forbrugere, som vil blive påvirket af en eventuel forurening, eller 

• særligt følsomme forbrugere.  

 

Der vil ofte være tale om en kombination af disse begrundelser. 

5.3 Når forurening opstår 
Det øjeblik, der er opstået en mikrobiologisk forurening af drikkevande fra et anlæg, som har UV-an-

læg, og forureningen er opdaget, har UV-anlægget den betydning, at vandforbrugerne fortsat kan bruge 

drikkevandet som de plejer. Det betyder, at det ikke er nødvendigt at fremskaffe nødforsyning eller give 

kogeanbefaling. Vandforsyningen og tilsynsmyndigheden kan dermed koncentrere sig om at finde og 

fjerne årsagen til den mikrobiologiske forurening.  

På de danske vandforsyningsanlæg, hvor der hidtil er etableret UV-anlæg som ekstra sikkerhed, hånd-

teres situationer med forurening forskelligt. Aalborg Forsyning har en strategi, hvor Vissegaard Kilde-

plads tages ud af drift, hvis der konstateres mikrobiologisk forurening. Forsyningen kan opretholdes fra 

vandforsyningens øvrige anlæg, og man ønsker derfor ikke at levere vand fra en forurenet kildeplads, 

selvom vandet er desinficeret. Københavns Energi er afhængige af forsyningen fra Tinghøj Beholder-

station, og anlægget her fortsætter derfor driften i tilfælde af mikrobiologisk forurening, hvor UV-des-

infektionen så opretholder en vandkvalitet, der overholder grænseværdierne (idet den forurenede 

beholder dog tages ud af drift).  

Silkeborg Kommune installerede i 2003 et UV-anlæg på Hvinningdal Vandværk på grund af tilbage-

vendende mikrobiologiske problemer. Vandværket har en størrelse, der gør, at forsyningen herfra ikke 

kan erstattes af andre vandværker. Senere blev årsagen til problemerne fundet i vandværkets boringer, 

og de er nu løst. UV-anlægget er derfor taget ud af drift og anvendes kun, når der foretages renove-

ringsarbejder mv. på anlægget, hvor der forventes forhøjede kimtal. 

UV-behandlingen accepteres således især som vedvarende løsning på konstaterede mikrobiologiske 

problemer, når der er tale om et vandforsyningsanlæg af en størrelse og betydning, som gør, at forsy-

ningen ikke kan ske fra andre værker.  

5.4 Dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS) 
Mange vandforsyninger arbejder i disse år med at implementere dokumenteret drikkevandssikkerhed 

(DDS). DDS er en systematisk metode til styring af drikkevandskvaliteten og -sikkerheden. Der udar-

bejdes en DDS-plan, hvor hvert led i vandforsyningssystemet bliver vurderet i forhold til, hvad der kan 

gå galt, og hvor kritisk det er i forhold til forbrugerens sikkerhed og de vandkvalitetsmål, som den 

enkelte forsyning har stillet op. De kritiske forhold prioriteres, og der opstilles en plan for styring af 

risici. Det giver mulighed for at forebygge i stedet for først at gribe ind, når tingene er gået galt. Det 

betyder, at vandforsyningen så at sige er på forkant og i stand til at styre sin drikkevandsproduktion på 

en sikker måde i forhold til at overholde de fastsatte kvalitetsmål (By- og Landskabsstyrelsen 2006).  

I forbindelse med indførelse af DDS foretages en gennemgang af anlægget, hvor risici identificeres. Her 

identificeres somme tider mikrobiologiske risici, som ikke i tilstrækkelig grad lader sig løse gennem 

anlægstekniske ændringer eller ændret drift. I disse tilfælde kan etablering af et UV-anlæg som perma-

nent ekstra sikkerhed være den mest rimelige foranstaltning for at forebygge mikrobiologisk forurening 

af drikkevandet. Der vil dog altid være tale om en konkret vurdering.  
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En udbredt bekymring, når almene vandforsyninger etablerer UV-anlæg som ekstra sikkerhed, er, at 

UV-anlægget kommer til at fungere som en sovepude. Hvis vandet alligevel desinficeres ved afgang 

vandværk, er tilskyndelsen til at vedligeholde og opdatere anlægget mindre.  

Denne risiko bør kunne imødegås ved at etablere UV-anlægget som led i implementeringen af DDS, så 

etablering af UV-anlægget knyttes sammen med andre forebyggende tiltag, som skal sikre den mikro-

biologiske vandkvalitet. Derudover kan det være en mulighed at stille mikrobiologiske krav ved afgang 

vandværk før UV-anlægget. 
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6. Fordele og ulemper ved UV-
behandling 

På baggrund af gennemgangen af princip, teknologi og komponenter, vandkvalitet m.m. i de følgende 

kapitler er fordele og ulemper ved anvendelse af UV behandling søgt summeret i dette kapitel. 

Opsummeringen er opdelt på en række emner.  

6.1 Desinfektionsevne 
Desinfektion af drikkevand ved UV-behandling har i mange lande fundet stor udbredelse. Nogle af 

årsagerne hertil er, at UV kan anvendes på både grundvand og overfladevand, blot UV transmissionen 

(UV-T) er høj.  

UV-behandlingen er stort set uafhængig af andre vandkvalitetsparametre, idet indholdet for jern og 

mangan dog bør være lavere end drikkevandskravene på hhv. 0,1 mg/l og 0,05 mg/l, samt at hård-

heden af hensyn til belægninger og turbiditet helst skal være under 15 °dH. Hvis hårdheden er højere, 

vil det være nødvendigt at etablere viskere til rensning af lamperne.  

Sammenlignes UV-desinfektion med en kemisk desinfektion med klor eller ozon, er der betydelig 

forskel i virkemåden. Ved UV-behandling inaktiveres mikroorganismerne, så disse ikke kan formere 

sig. Desinfektionen virker kun i UV aggregatet og beskytter således ikke mod senere kontaminering af 

vandet.  

Ved kemiske desinfektion oxideres og ødelægges derimod mikroorganismers cellemembraner, hvorved 

organismerne dør. Kemisk desinfektion vil være effektiv lige så længe, der er desinfektionsmiddel i 

vandet. Derfor vil kemiske desinfektion normalt være en bedre metode, hvis der er risiko for 

kontaminering af vandet i ledningsnettet eller hos forbrugeren. 

UV-behandling med doser på 400 J/m2 giver således en effektiv inaktivering af bakterier, parasitter og 

de fleste vira, herunder også Giardia og Cryptosporidium. Undtagelsen er Adenovirus, som er meget 

UV-resistent og derfor kræver en højere UV-dosis. 

En anden fordel er, at en UV-desinfektionsproces forløber meget hurtigt; typisk er den nødvendige 

eksponeringstid nogle få sekunder. 

En ulempe er , at UV-behandling ingen resteffekt, og der er således ingen desinfektionsvirkning i 

distributionsnettet. Hvis man har behov for dette, må der efter UV-behandlingen således tilføres et 

kemisk desinfektionsmiddel, som f.eks. klor. 

Nogle mikroorganismer kan reparere de skader, de påføres ved UV behandlingen, via fotoreaktivering, 

som kræver synligt lys, eller i visse tilfælde også uden tilgang af lys (mørkereparation). Hvis der anven-

des UV doser på mindst 400 J/m2, og hvor tilgangen af synligt lys er begrænset, vil reparations-

effekterne dog være begrænsede. 

6.2 Vandkvalitet 
Fordelen ved UV - behandling er, at den ikke giver nogen signifikante ændring i vandkvaliteten, 

hverken med hensyn til pH, korrosivitet, turbiditet eller TOC.  

Vandets smag forringes ikke, og med de UV doser, der typisk anvendes (400 J/m2) dannes der ikke 

nævneværdige desinfektions biprodukter (DBP)), herunder eftervækstpotentialet (AOC), nitrit og 

trihalometaner (THM). Sidstnævnte problematikker kendes ellers fra desinfektion med klor. 
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Ulemperne er, at UV-behandling kan give anledning til dannelse af algevækst i rørene omkring 

lamperne, såfremt disse ikke er tilstrækkeligt afskærmede for den del af lysspektret, der udgøres af 

naturligt lys. Dette er specielt et problem ved anlæg med mellemtrykslamper, da deres lysspektrum 

indeholder en større andel af naturligt lys. 

6.3 Arealbehov 
UV anlæg kræver relativt lidt areal og kan normalt let installeres på eksisterende vandværker. Man skal 

dog huske, at et UV anlæg består af mere end bare UV aggregatet, og at der også skal være plads til rør-

føringer, ventiler, måleinstrumenter m.m. 

6.4 Drift 
Et UV-anlæg er relativt enkelt at drive baseret på måling af flow, UV-intensitet og UV-T15. Det kræver 

endvidere forholdsvis lidt vedligeholdelse og er relativt driftssikkert, såfremt det er dimensioneret 

rimeligt, og der er installeret det nødvendige måle- og alarmudstyr. Hvis dannelsen af belægninger ikke 

kan kontrolleres med installerede viskere samt vask med rimelige mellemrum, kan driften dog blive 

temmelig arbejdskrævende. 

En ulempe er, at det ikke er muligt at måle UV-dosis direkte, hvilket betyder, at driften må baseres på 

indirekte målinger af flow, UV intensitet og evt. UV transmission. 

UV-anlæg er afhængige af en stabil og god strømforsyning. Selv korte strømafbrydelser og spændings-

forandringer på mere end 10 - 30 % kan bevirke, at UV-lamper slukkes og er ude af drift i en periode på 

1 - 5 minutter. Hvis der er risiko for mindre god strømforsyning, bør der etableres nødstrømsforsyning 

og UPS for at sikre, at anlægget opfylder dosiskravet. 

De fleste UV-lamper er kun garanteret ned til en vandtemperatur på 5 °C. Lavere temperaturer kan give 

ulemper som reduceret levetid på UV-lamperne, øget fare for dannelse af visse typer belægninger, øget 

hydraulisk tryktab, etc. 

Flere af de svenske og norske værker peger på, at man har problemer med at få lavet reparation og 

leveret reservedele til UV-anlæggene. Det skyldes formentlig, at der er store geografisk afstande i de to 

lande, samt et der er mange små leverandørfirmaer, som åbenbart ikke ligger inde med alle de vigtigste 

reservedele (Personlig kommunikation med de kontaktede anlæg, 2012). 

6.5 Forskelle i implementering på større eller mindre forsyningsanlæg 
Den væsentligste forskel på implementering af UV behandling på henholdsvis små og store vandværker 

er typisk i styringen. Store anlæg vil kunne have mere avancerede styringssystemer, der tager bedre 

højde for variationer i UV transmission og flow.  

På mindre anlæg vil man som oftest være henvist til en mere enkel styring, der primært har til hensigt 

at sikre, at driften ikke kommer uden for de på forhånd fastsatte grænser for flow (dvs. flowet må ikke 

blive større end en fastsat grænse) og UV intensitet (dvs. den målte intensitet må ikke blive lavere end 

en fastsat grænse). Dette giver større risiko for en uøkonomisk drift på de mindre anlæg (se også 6.6 

Energiforbrug). 

6.6 Energiforbrug 
Da et UV aggregat som regel dimensioneres for det maksimalt forventede flow og den laveste forvente-

lige UV transmission, kan man få et overdimensioneret anlæg i de perioder, hvor det maksimale flow 

ikke falder sammen med minimal UV transmission og UV intensitet. Dette vil være tilfældet for de 

fleste driftssituationer, hvilket indebærer, at UV-dosen i en stor del af tiden er højere end nødvendigt, 

hvilket igen har negativ indflydelse på energiforbruget, driftsomkostningerne samt potentielt dannel-

sen af biprodukter. 

Ud fra de indsamlede driftsdata er elforbruget ved desinfektion med UV-lys beregnet. Det svinger fra 

0,013 til 0,074 kWh pr. m3 behandlet vand (Personlig kommunikation med de kontaktede anlæg, 

2012). Dette skal ses i forhold til et typisk energiforbrug til behandling af grundvand på 0,4 til 0,5 

kWh/m3. 

                                                                    
15 Se dog behov for efteruddannelse, afsnit 8.11 
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6.7 Kemikalieforbrug 
På et UV anlæg anvendes kemikalier til rengøring af kvartsglas og sensorer. Ved de manuelle systemer 

tages lamperne ud af aggregatet, og der ledes derfor ikke kemikalier ind i selve anlægget.  

6.8 Eksternt miljø 
Fordel: Der udsendes ikke flygtige organiske forbindelser eller andre toksiske luftforureninger fra et 

UV-anlæg, og anlægget giver heller ikke anledning til lugt, heller ikke fra det behandlede vand. 

Ulempe: Den væsentligste miljøpåvirkning er relateret til deponering af brugte lamper (pga. af 

kviksølvindholdet). Der i princippet en risiko for forurening af vandet med kviksølv, såfremt der sker 

brug på en lampe under drift. Undersøgelser har dog vist, at dette sker yderst sjældent, og at almindelig 

god drift og vedligehold kan sikre imod sådanne brud.  

6.9 Klimaeffekter 
Det er en fordel, at der ikke emitteres flygtige forbindelser fra anlægget. Omvendt vild et være en 

ulempe, at det vil medføre et oveforbrug af energi i forhold til normal behandling. 

6.10 Arbejdsmiljø 
Fordel: UV-anlæg anvender som nævnt alene kemikalier i forbindelse med rengøring af lamper og 

sensorer. Det vil sige, at kemikalierne ikke kommer i direkte kontakt med vandet. Ulempen er, at det 

kræver viden og omhu at benytte kemikalierne. Der bør derfor foreligge klare instrukser vedrørende 

rengøring samt værnemidler i form af handsker og beskyttelsesbriller. 

Langt de fleste UV-lamper indeholder kviksølvdampe, hvorfor håndtering af lamper og især lamper, 

der er gået i stykker, indebærer en arbejdsmiljørisiko. Der bør således også foreligge instrukser og 

værnemidler til håndtering af lamper. 

UV-lys er i sig selv skadeligt i større doser, hvorfor det er vigtigt, at lamperne er afskærmede, og at de 

slukker automatisk, hvis aggregatet åbnes, uden at lamperne er slukkede i forvejen. Derudover bør evt. 

kikhuller være forsynet med UV filter. Operatørerne bør have adgang til UV-resistent ansigtsbeskyttelse 

ved arbejde med aggregatet. 

6.11 Efteruddannelsesbehov 
Da driften af UV-anlæg er forholdsvis enkel, kræves kun begrænset efteruddannelsesbehov for at drive 

anlæggene. Dog bør leverandøren ved installering og opstart af anlægget sørge for en grundlæggende 

uddannelse af det involverede personale. Denne bør omfatte både teori og drift af anlægget, både for 

normale driftsforhold og for særlige situationer, som kan opstå. Oplæringen bør således omhandle 

tilladt driftsområde, rengøring og vedligehold (herunder udskiftning af lamper), overvågning og 

alarmer, sensorkontrol, fejlsøgning, anbefalet respons på forskellige driftsforhold samt sikkerheds-

mæssige forhold. Oplæringen kan hensigtsmæssigt ske i forbindelse med indkøringen af anlægget. 

6.12 Økonomi 
Sammenlignet med andre metoder for desinfektion er UV-behandling relativt billig. Nogle af de 

kontaktede anlæg og leverandører mener, at store anlæg er billigst i investering, hvis det er med 

mellemtrykslamper, men økonomitallene tyder på, at de store anlæg er noget dyrere i elforbrug.  

Lavtryksanlæggene optager en del mere plads end anlæg med mellemtrykslamper. Det skyldes, at en 

mellemtrykslampe har meget større effekt. En lavtrykslampe har kun et energiinput på 0,2-0,4 W/cm, 

mens en mellemtrykslampe har et energiinput på 125-200 W/cm - altså ca. 500 gange større. 

6.12.1 Etableringsomkostninger 

Der er ikke modtaget oplysninger om investeringsomkostninger for UV-anlæggene på alle kontaktede 

værker. Investeringen svinger fra 110 til 1923 kr. pr. 1000 m3/år med en typisk investering på ca. 400 

kr. pr. 1000 m3/år. Det betyder, at et anlæg til behandling af 2 mio. m3/år typisk vil koste ca. 800.000 

kr., men prisen kan svinge meget afhængigt af lampetype, automatiseringsgrad og installeret UV-effekt. 

De kontaktede leverandørerne har oplyst, at anlægspriserne typisk vil ligge på 40.000 til 250.000 kr. 

for kapaciteter fra 40 til 1000 m3/time - dog afhængig af vandets UV-T. Dette svarer til 250.-1.000 

kr./m3/time. Store anlæg er forholdsvis billigere end små anlæg i investering.  
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6.12.2 Drifts- og vedligholdelsesomkostninger 

De største danske leverandører oplyser, at prisen på UV-desinfektion af drikkevand typisk vil være fra 

0,02 til 0,10 kr./m3 afhængigt af anlægsstørrelse og vandkvalitet. 

Tal fra svenske anlæg viser, at udgifterne til elektricitet og til udskiftning af lamper er omtrent lige 

store. Der er kun modtaget detaljerede driftsudgifter for to af de svenske anlæg, og de ligger på 0,022 til 

0,039 DKK/m3, hvilket stemmer udmærket overens med oplysningerne fra udvalgte danske 

leverandører, se ovenfor. 

6.13 Valg af anlægstype 
Lavtrykslamper har lavere energiforbrug og bedre energiudnyttelse end mellemtrykslamper. Hvis der 

anvendes effektregulering, vil det kunne reducere energiforbruget væsentligt. Lavtrykslamper har 

længere levetid og lavere driftstemperatur, hvilket kan reducere eventuelle problemer med dannelse af 

belægninger og dermed rengøringen. Mellemtrykslamper kræver på den anden side mindre plads og 

langt færre lamper, hvilket kan gøre denne løsning lettere at installere på eksisterende anlæg. 

6.14 Andet 
Man skal være opmærksom på, at der ikke foreligger sammenstillinger af data, f.eks. i databaseform, 

over hvor godt UV-anlæg virker på forskellige typer af vandkvalitet. 
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7. Overvejelser i den -
kommunale sagsbehandling 

Dette kapitel giver forslag til, hvordan den kommunale sagsbehandling kan gribes an, når almene vand-

forsyninger ansøger om tilladelse til at etablere UV-anlæg som ekstra sikkerhed på vandværket. Afsnit-

tet beskriver blandt andet, hvilke overvejelser, kommunen kan gøre sig, når kommunen skal stille krav 

til vandforsyningsanlægget i forbindelse med sagsbehandlingen. Vandforsyninger, der ønsker at 

etablere UV-anlæg som ekstra sikkerhed, kan derfor med fordel sætte sig ind i disse forslag til den 

kommunale sagsbehandling. Forslagene er bl.a. baseret på de tekniske gennemgange i de følgende 

kapitler. 

7.1 Overordnede hensyn 
Formålet med kommunalbestyrelsens sagsbehandling i sager om vandindvinding og vandforsyning er 

blandt andet at sikre en planmæssig udbygning og drift af en tilstrækkelig og kvalitetsmæssigt tilfreds-

stillende vandforsyning og kvalitetskrav til drikkevand til beskyttelse af menneskers sundhed (se vand-

forsyningslovens 16 § 1). Det er derfor disse hensyn, der særligt skal tilgodeses ved sagsbehandlingen. 

Inden kommunen påbegynder den konkrete sagsbehandling er det derfor hensigtsmæssigt at vurdere 

spørgsmålet om, hvordan et UV-anlæg på det pågældende vandværk indgår i kommunens samlede 

vandforsyningsstruktur. Kommunens planer for udbygning og drift af vandforsyningen er beskrevet i 

kommunens vandforsyningsplan. Den udgør derfor det planmæssige grundlag for sagsbehandlingen.  

Den første forudsætning er, at det pågældende vandværk indgår i kommunens fremtidige vand-

forsyningsstruktur. Installation af et UV-anlæg som levetidsforlængelse for et vandværk, der alligevel 

skal nedlægges, kan kun være relevant, indtil det er muligt at tilslutte forbrugerne til den fremtidige 

forsyning. 

Hvis ønsket om at etablere et UV-anlæg er forårsaget af en forøget risiko for forurening, bør kommunen 

tage stilling til, om UV-anlægget er den rigtige løsning, eller om risikoen kan minimeres på andre 

måder, herunder om der skal etableres anden vandforsyning i stedet. 

Derudover må kommunen gøre sig de samme overvejelser som vandforsyningen selv om anlæggets 

relevans i den konkrete sammenhæng, jf. afsnit 5.1. Relevante spørgsmål i den forbindelse kan f.eks. 

være: 

• Er der en forøget risiko for mikrobiologisk forurening, som ikke med rimelighed kan imødegås på 

andre måder? 

• Arbejder vandforsyningen hensigtsmæssigt med vedligeholdelse og fornyelse af anlægget, f.eks. 

gennem indførelse af DDS? 

• Har vandværket et særlig stort antal forbrugere eller særligt følsomme forbrugere, som vil blive 

påvirket i tilfælde af en eventuel forurening? 

• Er det muligt at etablere anden vandforsyning i tilfælde af en eventuel forurening? 

 

Hvis kommunalbestyrelsen på baggrund af disse vurderinger overordnet finder, at der er tale om et 

fornuftigt projekt, kan den egentlige sagsbehandling påbegyndes.  

 

                                                                    
16 Lovbekendtgørelse nr. 635 af 07/06/2010 af lov om vandforsyning mv. 
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7.2 Grundlag for sagsbehandlingen 
Grundlaget for behandling af ansøgninger om UV-behandlingsanlæg skal findes i bekendtgørelse nr. 

1451 om vandindvinding og vandforsyning. Bekendtgørelsen angiver både krav til ansøgningens 

indhold og til tilladelsens indhold. 

Mange af de oplysninger, som skal indgå i sagsbehandlingen, har kommunen allerede indsamlet i 

forbindelse med det almindelige tilsyn med vandforsyningsanlæggene. Andre oplysninger skal 

indhentes specifikt og efterspørges, hvis ikke de allerede indgår i ansøgningsmaterialet. Ofte vil der 

være tale om at fastlægge kravene til anlæggets indretning og drift mv. i en dialog mellem ansøger, 

myndighed og andre parter (se afsnit 7.4). 

En ansøgning om etablering af UV-behandling skal jf. bekendtgørelse om vandindvinding og vand-

forsyning indeholde oplysninger om råvandets kvalitet, en redegørelse for behandlingsanlæggets 

placering samt en beskrivelse af det ansøgte behandlingsanlæg med begrundelse for, at anlægget anses 

for egnet til det aktuelle formål mv. Derudover skal ansøgningen indeholde en teknisk, økonomisk og 

miljømæssig redegørelse for valget af vandbehandling (se faktaboks nedenfor). Vandforsyningen kan 

eventuelt lade redegørelse for behandlingsanlæggets placering og beskrivelse af anlægget indgå i den 

samlede tekniske redegørelse. 

Uddrag af bekendtgørelse om vandindvinding og 
vandforsyning17 

§ 14. En ansøgning om endelig tilladelse til vandindvinding og til etablering af indvindings- og 

behandlingsanlæg m.v. skal udover oplysninger, som måtte være foreskrevet i en foreløbig 

indvindingstilladelse, jf. § 13, stk. 1, nr. 4, indeholde følgende: 

(...) 

2) Analyse af råvandet, medmindre kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er unødvendigt. 

For grundvandsanlæg skal der foreligge analyser for hver boring. For overfladevandsanlæg skal 

anføres prøveudtagningssteder og oplysninger om kvalitetens årstidsvariation. 

3) Beskrivelse af det planlagte indvindingsanlægs indretning. 

(...) 

5) Redegørelse for et eventuelt behandlingsanlægs placering. 

6) Beskrivelse af det ansøgte behandlingsanlæg med begrundelse for, at anlægget anses for 

egnet til fremstilling af vand til det ansøgte formål ud fra den givne råvandskvalitet. Endvidere 

tegninger af anlægget. 

(...) 

10) Fortegnelse over de grundejere og brugere, som ansøgeren ønsker inddraget under sagens 

behandling. 

Stk. 2. En ansøgning om etablering af almene vandindvindingsanlæg eller væsentlige udbed-

ringer eller væsentlige ændringer af bestående almene vandindvindingsanlæg skal med henblik 

på at tilstræbe en reduktion af omfanget af rensningen af vandet foruden de i stk. 1, anførte 

oplysninger indeholde en teknisk, økonomisk og miljømæssig redegørelse for valget af indvin-

dingssted og vandbehandling. 

 

 

Ud over kommunens og ansøgers egne oplysninger skal bemærkninger fra embedslægen og eventuelle 

andre parter i sagen (se afsnit7.4) indgå i sagsbehandlingen, jf. bekendtgørelse om vandindvinding og 

vandforsyning18. 

 

                                                                    
17 Bekendtgørelse nr 1451 af 11/12/2007 om vandindvinding og vandforsyning, § 14 
18 Bekendtgørelse nr 1451 af 11/12/2007 om vandindvinding og vandforsyning, § 9 
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7.2.1 Råvandets kvalitet 

Normalt vil kommunen allerede have et godt kendskab til vandværkets råvands- og rentvandskvalitet 

igennem tilsynet, herunder indberettede analyseresultater. Når der etableres UV-anlæg, er der 

imidlertid en række særlige forhold vedrørende vandkvaliteten, som har betydning, jf. kapitel 9. Der 

skal især være fokus på parametrene jern, mangan, nitrat, svovlbrinte og organisk stof (NVOC) samt 

hårdhed.  

Hvis det behandlede vand indeholder mere end 0,03 mg jern/l bør der foretages undersøgelser af UV-

transmissionen som grundlag for dimensionering af anlægget.  

Det kan generelt forudsættes, at grænseværdierne for drikkevand overholdes i vandforsyningerne, men 

særligt for de nævnte stoffer gælder det, at overskridelser af grænseværdierne kan have konsekvenser 

for UV-anlæggets effektivitet og funktion.  

Derudover skal der naturligvis skabes overblik over de mikrobiologiske parametre, eventuelle over-

skridelser inden for de seneste år og kendskabet til årsagerne til disse. 

7.2.2 Begrundelse for etablering af anlægget 

Ansøgningen om etablering af et UV-anlæg som ekstra sikkerhed skal begrundes. Hvis der f.eks. er 

foretaget en risikoanalyse, som peger på etablering af UV-anlæg, kan denne vedlægges. 

Vandforsyningen bør desuden gøre rede for, at UV-anlægget ikke vil komme til at fungere som en 

"sovepude", men at vandværket fortsat vil blive vedligeholdt og opdateret for at levere en god vand-

kvalitet, også uden UV. Hvis der er arbejdet med implementering af DDS, kan en redegørelse for dette 

indgå i begrundelsen. 

Hvis hensyn til antallet af forbrugere eller særligt følsomme forbrugere indgår i begrundelsen, skal 

dette desuden beskrives nærmere. 

Derudover bør ansøgningen indeholde en begrundelse for det konkrete valg af anlægstype, herunder 

lavtryks-/mellemtrykslamper og dimensioneringsgrundlag. 

7.2.3 Tekniske forhold 

Ansøgningen skal indeholde en udførlig beskrivelse af anlægget , dets placering og drift. Det foreslås, at 

beskrivelsen som minimum indeholder følgende: 

• Specifikationer for det valgte anlæg, svarende til de krav, der skal stilles i tilladelsen, jf. afsnit 

7.3.2. 

• Tegninger af anlægget og beskrivelse af anlæggets funktion. 

•  Anlæggets placering på vandværket med tegninger og begrundelse for placeringen samt beskri-

velse af eventuelle bygningsmæssige ændringer (OBS eventuel byggetilladelse skal søges separat). 

• Beskrivelse af anlæggets styring, regulering og overvågning (SRO), jf. afsnit 7.3.4. 

• Plan for vedligeholdelse og driftskontrol. 

 

Desuden kan den tekniske beskrivelse med fordel indeholde følgende: 

• Forslag til indkøringsprogram samt oplæg til dokumentation for denne 

• Forslag til analyseprogrammer under såvel indkøring som drift 

• Oplæg til løbende dokumentation for anlæggets funktion og drift. 

 

7.2.4 Økonomiske forhold 

En ansøgning om tilladelse til UV-behandling skal indeholde en økonomisk redegørelse. Det fremgår 

ikke af bekendtgørelsen, hvad denne redegørelse skal indeholde, men den kan f.eks. beskrive 

investeringsomkostninger og omkostninger til vedligeholdelse og drift. Desuden kan det være relevant 

at gøre rede for finansiering og afskrivning af anlægget samt konsekvenserne for vandprisen. 

7.2.5 Miljømæssige forhold 

Relevante emner for redegørelsen for miljømæssige forhold er eksempelvis: 
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• Energiforbrug og klimaeffekt 

• Kemikalieforbrug (i forbindelse med rengøring af kvartsglas og sensorer) 

• Affaldsproduktion (brugte lamper mv.) 

• Arbejdsmiljø. 

 

De miljømæssige konsekvenser af anlægget kan desuden sammenholdes med konsekvenserne af even-

tuelle alternativer. I den forbindelse er det desuden vigtigt at inddrage det generelle hensyn om at 

tilstræbe en reduktion af omfanget af rensning af vandet, jf. bekendtgørelse om vandindvinding og 

vandforsyning 19. I den sammenhæng er det vigtigt at veje konsekvenserne af en evt. forurening i 

forhold til det øgede tekniske og miljømæssige input etableringen af et UV-anlæg medfører. 

7.3 Overvejelser ved fastsættelse af vilkår i tilladelser 
I det følgende gives forslag til de overvejelser, som kommunerne kan gøre sig, når de stiller vilkår i 

tilladelser til etablering og drift af UV-anlæg. De formelle krav til indholdet af såvel ansøgningen som 

tilladelsen skal som nævnt findes i bkg. 1451 af 11/12/2007. For de tekniske krav og anlæggets dimen-

sionering henvises i øvrigt til kapitel 9. 

Forslagene til vilkår er udarbejdet med udgangspunkt i forsyninger, hvor UV-anlæg ønskes etableret 

som ekstra permanent sikkerhed for mikrobiel forurening. De kan bruges som inspiration, hvor der 

gives tilladelse til midlertidig UV-behandling i forbindelse med akut forurening eller ombygning 

/indkøring, men f.eks. vil kravene til integrering i anlæggets SRO-system her kunne slækkes. Til 

gengæld skal der opstilles et mere detaljeret og omfattende analyseprogram i disse tilfælde.  

7.3.1 Krav til vandværket generelt 

Vandforsyningen skal enhver tid levere drikkevand, der overholder kvalitetskravene til drikkevand. 

Overskrides f.eks. kvalitetskravene fri mikrobiologiske parametre, kan kommunen stille krav om, at 

vandforsyningen skal finde og udbedre kilden til forureningen. Ligeledes kan kommunen ved det 

tekniske tilsyn påbyde forsyningen at udbedre, opdatere og vedligeholde anlæggene, hvis det kon-

stateres, at disse er i dårlig stand. Ønsker vandforsyningen at etablere UV-behandling, kan kommunen 

stille vilkår om vandværkets vedligeholdelse og opdatering af anlæg. Det kan være hensigtsmæssigt at 

inddrage vilkår om løbende planlægning af dette og rapportering til kommunen, eventuelt som led i 

implementeringen af DDS. 

Kommunen kan også overveje, hvor drikkevandsbekendtgørelsens krav til mikrobiologisk drikkevands-

kvalitet skal gælde før eller efter, at vandet passerer UV-anlægget. Hvis kravet blot er, at det vand, der 

forlader vandværket, er hygiejnisk, er det tilstrækkeligt at kontrollere vandkvaliteten ved afgang vand-

værk, altså efter UV-anlægget. Det kan imidlertid være en fordel at stille vilkår om, at kravene er op-

fyldt før UV-anlægget. Herved opnås det, at UV-behandlingen ikke kan bruges som kompensation for 

fejl og mangler på et vandforsyningsanlæg, der ikke kan levere en god mikrobiologisk vandkvalitet. For 

at opretholde en god hygiejnisk vandkvalitet før UV-anlægget vil forsyningen fortsat skulle opdatere og 

vedligeholde vandværket.   

7.3.2 Specifikationer for UV-anlægget 

Kommunen kan overveje, om der skal stilles vilkår om, at UV-behandlingsanlægget skal være certi-

ficeret. Fordelen ved at vælge et certificeret anlæg er, at behovet for at kontrollere, at anlægget er egnet 

til drikkevand, er mindre. Vælges et anlæg, der ikke er certificeret, kan det være nødvendigt at under-

søge og kontrollere en mængde tekniske detaljer omkring anlægget. Relevante certificeringer er for 

eksempel den østrigske ÖNORM M-5873-1, ÖNORM M-5873-2, 2003 eller den tyske DVGW W294, 

2006, som sikrer, at anlægget er velegnet til anvendelse i vandforsyningen.  

Tilladelsen vil ofte henvise til ansøgningsmaterialet for så vidt angår det konkrete udstyr og dets 

specifikationer. Tilladelsens beskrivelse af anlægget foreslås som minimum at indeholde følgende 

oplysninger: 

 

                                                                    
19 Bekendtgørelse nr. 1451 af 11/12/2007 om vandindvinding og vandforsyning, § 14, stk. 2. 
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• Dimensionerende vandflow /kapacitet 

• Vandtemperatur 

• UV type (lavtryk/mellemtryk) 

• UV dosis 

 

7.3.3 Placering og opsætning 

Placering af anlægget på vandværket bør være afklaret under ansøgningsproceduren, så der blot kan 

henvises til ansøgningens oplysninger.  

UV-anlæg bør normalt placeres efter den øvrige vandbehandling (inkl. rentvandstanken), da fjernelsen 

af grundvandets naturlige indhold af jern, mangan mv. er en forudsætning for fuld effekt af anlægget. 

Endvidere sker mikrobiologisk forurening af vandet jf. Sundheds- og Naturstyrelsens undersøgelse ofte 

i forbindelse med rentvandstanken Eventuel tilsætning af klor skal ske efter UV-anlægget. 

Se også afsnit 11.1.6 vedrørende placering af anlægget. 

7.3.4 Styring, regulering og overvågning (SRO) 

Ved etableringen af UV-anlæg kan kommunen overveje at stille krav til anlæggets styring, regulering og 

overvågning. Anlæggets indretning, styring og overvågning beskrives som udgangspunkt af ansøger. I 

den forbindelse bør styring af anlægget leve op til de følgende specifikationer eller tilsvarende: 

• Alle data, som UV-anlæggets sensorer og tilknyttede målere opsamler, skal registreres i vand-

værkets SRO system. 

• Vandflow, lampernes status og UV-intensiteten skal løbende måles. 

• På baggrund af flow og UV-intensitet skal UV-dosis løbende beregnes. 

• I tilfælde af varierende vandkvalitet skal vandets transparens (UVT) løbende måles. 

• I tilfælde af svigt af lamper skal alarm udløses, og flow gennem anlægget standses automatisk. 

• Hvis UV-dosis falder under det fastsatte krav, skal alarm udløses og flowet igennem anlægget 

automatisk stoppes. 

• Ved start af UV-anlægget må vand ikke passere forbi lamperne, før disse brænder for fuld styrke. 

 

Et forslag til alarmer i SRO-systemet er gengivet i afsnit 10.8.  

7.3.5 Dokumentation ved opstart  

Kommunen kan overveje, om der er behov for opsamling af data i opstartsfasen. Følgende data kan 

være relevante at opsamle, f.eks. fra SRO-systemet, i en periode på f.eks. 1-3 måneder:  

• flow,  

• dosis,  

• lampefunktion,  

• UV-sensor. 

Der kan stilles krav om rapportering af disse data til kommunen, eller til opbevaring og fremvisning på 

anmodning. 

7.3.6 Løbende monitering og verificering  

Der bør foreligge et drifts- og vedligeholdelsesprogram for UV-anlægget som en del af det tilsvarende 

program for vandværket som helhed. Dette program bør godkendes af kommunen. Programmet kan 

f.eks. omfatte: 

• at driftsdata for anlægget kontrolleres månedligt af driftslederen eller anden kompetent 

person, der kan identificere uregelmæssigheder og som kan igangsætte undersøgelser af 

årsagerne, så eventuelt nødvendige afhjælpende foranstaltninger træffes, inden der opstår 

kritiske fejl på anlægget. 

• at lamperne udskiftes efter leverandørens anvisninger. UV-lampernes akkumulerede driftstid 

skal løbende registreres. Den forventede udskiftningsdato, bestemt af den ved driften 

reducerede intensitet, skal ligeledes registreres. 

• at sensorerne kalibreres regelmæssigt efter leverandørens anvisninger. 
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• at der løbende sker en opsamling af data og alarmer i SRO-systemet. Disse oplysninger skal 

fremvises på kommunens anmodning. 

 

7.3.7 Test af effektivitet 

Da vandet inden UV-anlægget normalt ikke vil indeholde mikrobiel forurening, er det ikke muligt 

direkte at teste anlæggets desinficerende effekt på en nem eller hensigtsmæssig måde.  Det anbefales 

derfor, at permanente anlæg i drift, hvor der ikke forekommer mikrobiel forurening på tilløbssiden, 

kontrolleres via de målte doser, jf. afsnit 8.2.  

7.3.8 Vandkvalitet og analyseprogram 

I udgangspunktet opstilles kravene til vandforsyningens analyseprogram med udgangspunkt i tilsyns-

bekendtgørelsens krav. I forbindelse med etablering af UV-anlægget kan der dog være anledning til 

yderligere analyser, begrundet med følgende: 

• Under indkøring af anlægget er der behov for tættere kontrol af vandkvaliteten før og efter UV-

anlægget. 

• Parametre, som kan være af betydning for anlæggets funktion, bør løbende moniteres, hvis de 

vurderes at kunne udgøre et problem. 

• Mikrobiologisk vandkvalitet skal moniteres før og efter anlægget, så det i tilfælde af en eventuel 

forurening kan dokumenteres, at anlægget har den ønskede effekt. 

 

Som nævnt kan det være hensigtsmæssigt at stille krav til mikrobiologisk vandkvalitet ved afgang 

vandværk jf. drikkevandsbekendtgørelsen, før afgangsvandet passerer UV-anlægget.  

Den løbende driftskontrol har til formål at dokumentere, at den dimensionerende vandkvalitet er 

overholdt. Specielt kan der være behov for supplerende analyser for jern, mangan, nitrat, NVOC og 

hårdhed. 

Kontrol af mikrobiologisk vandkvalitet bør som minimum omfatte følgende parametre: 

• Temperatur ved prøveudtagning 

• Udseende/lugt 

• Kim ved 22º C 

• Kim ved 37º C 

• Coliforme bakterier 

• E. coli. 

 

Hyppigheden af analyser afhænger af den vandmængde, som det pågældende vandværk leverer, jf. 

tilsynsbekendtgørelsens bilag 9 og 10. Ved fastlæggelse af hyppighed af de supplerende analyser ved 

afgang vandværk, som er begrundet med etablering af UV-anlægget, kan der tages udgangspunkt i 

analysehyppigheden på ledningsnet (bilag 9).  

Der kan desuden stilles vilkår om supplerende analyser på ledningsnet, f.eks. i stagnationspunkter. 

Dette er særligt relevant for forsyninger med store ledningsnet. 

7.3.9 Rapportering og dokumentation 

Kommunen kan overveje, om tilladelsen skal indeholde vilkår om: 

• fremsendelse af dokumentation for anlæggets indretning og funktion, når det er etableret 

• oplysninger om idriftsætning med henblik på at kommunen fører tilsyn på dette tidspunkt 

• løbende ajourføring af logbog, som indeholder oplysninger om udskiftning og vedligeholdelse af 

dele, alarmer mv. 

• opbevaring af dokumentation for at anlægget overholder tilladelsens vilkår (herunder eventuelle 

oplysninger fra SRO-system) for de seneste f.eks. 3 år  

• rapportering til kommunen af data for en indkøringsperiode på f.eks. 1-3 måneder 

• årlig rapportering af anlæggets drift og vedligeholdelse.  
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Kommunen kan derudover overveje, om man i tilladelsen ønsker at sikre sig, at anlægget også er i drift 

som en permanent ekstra sikkerhed, og hvilke krav der evt. skal stilles, såfremt anlægget bryder ned 

eller af anden årsag ikke er i permanent drift.   

7.3.10 Tidsfrister mv. 

Tilladelsen til etablering af UV-anlægget bør gøres tidsbegrænset, så tilladelsen bortfalder, f.eks. efter 3 

år, hvis den ikke er udnyttet. 

Tilladelsen til drift af anlægget kan gives med samme tidsbegrænsning som vandforsyningens ind-

vindingstilladelse, eller der kan gives en midlertidig tilladelse, f.eks. til 1-3 års drift. En midlertidig 

tilladelse indebærer den fordel, at der vil være anledning til at revidere tilladelsens vilkår på grundlag af 

driftserfaringerne.  

7.4 Inddragelse af andre parter 
Embedslægen skal altid høres i sager om vandbehandling på almene vandforsyninger, jf. bekendt-

gørelse om vandindvinding og vandforsyning20. Det kan være hensigtsmæssigt at inddrage embedslæ-

gen på et tidligt tidspunkt med henblik på at inddrage embedslægens krav til anlægget i 

sagsbehandlingen. 

Hvis vandforsyningsanlægget leverer vand over kommunegrænser, skal aftagerkommunerne høres, jf. 

vandforsyningsloven21. Det kan være hensigtsmæssigt at inddrage den eller de øvrige kommuner i en 

dialog om etablering af anlægget, herunder opstilling af vilkår for drift og kontrol af anlægget. 

Hvis der eksisterer særligt følsomme forbrugere på forsyningens ledningsnet, kan det være relevant at 

inddrage disse. 

                                                                    
20 Bekendtgørelse nr. 1451 af 11/12/2007 om vandindvinding og vandforsyning, § 9 
21 Bekendtgørelse nr. 635 af 07/06/2010 af lov om vandforsyning m.v., § 4. 
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8. Teknisk beskrivelse af UV 

Brugen af UV-lys til desinfektionsformål kræver,  

1) at der genereres UV-lys som har evnen til at inaktivere mikroorganismer, og  

2) at UV-lyset (energien) overføres til mikroorganismerne. 

8.1 UV lys 
Det lys, som vi kan se, udgør kun en lille del af det elektromagnetiske spektrum. Synligt lys strækker sig 

fra det røde lys, med en bølgelængde på 760 nm, til det blå og det violette lys, som har bølgelængder på 

400-450 nm. Når bølgelængden er under 400 nm, taler man om lys i det ultraviolette område. 

 
 
FIGUR 1  
EN DEL AF DET ELEKTROMAGNETISKE SPEKTRUM MED UV-LYS OG SYNLIGT LYS,  
 

Ultraviolet lys eller UV-lys er således lys med en kortere bølgelængde end det synlige og dermed usyn-

ligt for øjet. UV-lysspektret deles ind i fire dele, hvor UV-A har længst bølgelængde og grænser op til 

det synlige violette: 

• UV-A (315 – 400 nm) 

• UV-B (280 – 315 nm) 

• UV-C (150 – 280 nm) 

• Vakuum UV (10 – 150 nm) 

 

Vakuum UV dækker et stort område og grænser nedad op til røntgenområdet. Navnet kommer fra, at 

det effektivt bremses af luft og derfor kun kan anvendes i vakuum. Af interesse for UV-desinfektion er 

især UV-C og i et vist omfang en del af UV-B området. Den langbølgede del af UV-B og UV-A har meget 

begrænset effekt, men bidrager til at vi bliver solbrændte og findes i både sollys og solariernes UV-

lamper. 

De lamper, der anvendes til at generere UV-lys til desinfektion, er en form for lysstofrør af kvartsglas, 

som indeholder en gasblanding med bl.a. kviksølvdamp. Ved at sætte en elektrisk spænding mellem 

elektroder i rørets ender ioniseres gassen og der udsendes lys.  
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Princippet er det samme i et almindeligt lysstofrør, hvor der dog anvendes en pulverbelægning på rø-

rets inderside, som omdanner lyset til at have bredere spektrum i det synlige lys' område. Desuden 

består et almindeligt lysstofrør af standardglas, som UV-lys ikke kan trænge igennem.  

 
FIGUR 2  
AFGIVNE BØLGELÆNGDER (EMISSIONSSPEKTRA) FOR LAVTRYKS- OG MELLEMTRYKSLAMPER. BØLGELÆNGDER UN-
DER 240 NM FILTRERES OFTEST BORT I LAMPEGLASSET. (TEMPLETON, 2008) 
 

Intensitet og bølgelængde på det genererede UV-lys afhænger af lampernes driftstemperatur og kon-

centrationen af kviksølvatomer - og dermed af kviksølvets damptryk. Lavtrykslamper, som har mode-

rate temperaturer og lave damptryk af kviksølv, producerer UV-lys med kun én bølgelængde, 253,7 nm, 

også kaldet monokromatisk lys. Mellemtrykslamper har betydeligt højere temperaturer og gastryk, 

hvorved kollisionsfrekvensen mellem kviksølvatomerne øges. Herved genereres UV-lys med højere 

intensitet og over et meget bredere bølgelængdespektrum, også kaldet polykromatisk lys22. 

8.2 UV dosis 
Inaktiveringen af mikroorganismer er proportional med den UV-dosis, disse er blevet udsat for (med 

en given bølgelængde afhængigt af lampetypen). For en lang række bakterier er en reduktion på 99 % 

blevet konstateret ved UV-doser på 50-400 W/m2, mens en reduktion på 99,99 % kræver 100-700 

W/m2. (US EPA, 2006) 

UV-dosen er et udtryk for hvor meget UV-lys et givet punkt i vandet (f.eks. en bakterie) udsættes for, 

når vandet passerer gennem et UV-aggregat. UV-dosen (D, J/m2) er defineret som intensiteten af UV 

lyset (I, W/m2) ganget med eksponeringstiden (t, sek.):  

tID ∗=  
 

Intensiteten bestemmes af selve UV lampen (den installerede effekt), afstanden fra lyskilden og vandets 

UV-transmission. Eksponeringstiden (eller bestrålingstiden) bestemmes af forholdet mellem rumfan-

get af bestrålingskammeret og vandføringen gennem dette. Derudover vil udformningen af bestrålings-

kammeret være bestemmende for strømningsforholdene og opholdstidsfordelingen - og dermed dosis-

fordelingen - i kammeret. 

Det fremgår af ligningen for dosis, at effekten på mikroorganismerne er den samme, hvis de bestråles i 

kort tid med høj intensitet, som hvis de bestråles med lav intensitet i længere tid.  

                                                                    
22 Stråling (lys) med bølgelængder under 240 nm har en udtalt fotokemisk effekt og er derfor ikke tilladt i UV lamper til desinfektion 
af drikkevand i henhold til de tyske DVGW standarder, W294, og den tilsvarene østrigske norm, M5873-1. 
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UV dosis kan angives i en række forskellige enheder, hvoraf de mest almindelige er følgende: 

1.000 J/m2 = 100 mJ/cm2  hvor joule (J) kan erstattes af wattsekund (W*s). 

 

Begrebet fluens anvendes i stigende grad som et udtryk for dosis, hvis denne er bestemt ved biodosi-

metri. Det er vanskeligt at måle/beregne UV-dosen direkte. Man er derfor de senere år gået over til at 

bestemme dosis indirekte ved at bestemme inaktiveringsgraden af en fastlagt testorganisme (typisk 

sporer af Bacillus subtilis eller MS-2 bakteriofager), når man tester/validerer UV-aggregater, hvilket 

benævnes biodosimetri.  

8.3 Inaktivering af mikroorganismer og reparation 
UV-lys er i stand til at inaktivere bakterier, vira og andre mikroorganismer, så de ikke kan formere sig 

og gøre skade. Dette sker ved at mikroorganismerne absorberer UV-lyset, og energien heri bryder 

bindinger i organismernes dna og rna molekyler. Absorptionen af UV-lys, og dermed inaktiveringen af 

mikroorganismer, er størst ved bølgelængder på 200-300 nm og har maksimum ved 260 nm23. Udeluk-

kende UV-B og UV-C lys bør derfor bruges til desinfektion (US EPA, 2006). 

 

FIGUR 3 
EFFEKTEN AF EN UV FOTON PÅ ET THYMIN-BASE-PAR I EN DNA KÆDE (FIGAWA, 2008) 

 

Effektiviteten af UV lys er afhængig af dosis, mikroorganismernes følsomhed overfor UV samt vandets 

transparens (gennemskinnelighed). Mikroorganismernes følsomhed afhænger af arten samt bølge-

længden på lyset, mens vandets transparens er bestemt af indholdet af organiske og uorganiske partik-

ler, humus- og farvestoffer, samt turbiditet.  

Om effekten af inaktiveringen af en given mikroorganisme anvender man begrebet log-reduktion eller 

log-inaktivering: 

)/log( 0 NNreduktionLog =−  

Hvor 

N0 er indholdet af en given mikroorganisme før desinfektionen, og  

N er indholdet af mikroorganismen efter desinfektionen. 

                                                                    
23 Bemærk at det i de forskellige guidelines m.m. er lidt forskelligt, hvilke bølgelængder der anses for optimale. I nærværende rapport 
er der citeret direkte, uanset, at dette giver lidt forskellige angivelser. 
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En log-reduktion på 1 betyder således, at 90 % af mikroorganismerne af den pågældende type inakti-

veres, 2 at 99 % af mikroorganismerne inaktiveres osv. Figur 4 viser den dosis, som er nødvendig for en 

4 log-reduktion af en række mikroorganismer. 

Protozoer som f.eks. gardia og cryptosporioum inaktiveres også af UV-lys. Disse mikroorganismers 

følsomhed overfor UV er ifølge US EPA (1999) af samme størrelsesorden som for hepatitis A, poliovirus 

og andre sygdomsfremkaldende bakterier og vira. Visse sporedannende bakterier og enkelte vira, som 

f.eks. Adenovirus, er derimod mere resistent overfor UV-lys (se f.eks. figur 4). Adenovirus forekommer 

dog sjældent i drikkevand, hvorfor resistensen overfor UV-lys er af mindre betydning 24.  

UV-anlæg, som giver en UV-dosis på mindst 300 J/m2, er ifølge Hofshagen (2004) tilstrækkeligt for at 

desinficere de fleste typer vand. For at dræbe bakteriesporer, må UV-dosen øges til 400 J/m2.  

 

FIGUR 4 
UV DOSIS I mJ/cm2 KRÆVET FOR EN 4 LOG - REDUKTION AF EN RÆKKE MIKROORGANISMER, IDET 40 mJ/cm2 SVARER 
TIL 400 J/m2. (TEMPLETON, 2008).  
 

Alle de adspurgte leverandører angiver, at et UV-anlæg skal kunne give en UV-dosis på 400 J/m2 (40 

mJ/cm2). Det er det certificerede krav i henhold til den tyske standard DVGW 294 og den østrigske 

standard ÖNORM 5873 (se kapitel 4). Det norske Folkehelseinstitut, FHI; anvender samme værdi i 

deres godkendelsesordning. Ved denne dosis opnår man normalt mindst en reduktion af kimtallet med 

99,99 % (log 4 - reduktion) (Personlig kommunikation med de adspurgte leverandører, 2012). Tabel 3 

viser nødvendig UV dosis for at opnå forskellig grad af reduktion (Krüger, 2011). Det fremgår af tabel-

len, at man ikke kan opnå 99,99 % reduktion af bakteriesporer og virus med en dosis på 400 J/m2, 

mens bakterier og protozoer fjernes med mindst 99,99 %. 

De fleste adspurgte anlæg kan yde 400 J/m2. De adspurgte norske værker lægger vægt på, at deres UV 

aggregater certificeret af DVGW (Tyskland) og godkendt af Norsk Folkehelseinstitut, samt at installati-

onen er godkendt af Mattilsynet (den norske fødevarestyrelse). Nogle af de adspurgte svenske anlæg 

giver dog kun 200 eller 74 J/m2, hvilket man erkender, er under "normen". To af de danske anlæg kan 

yde 400 J/m2, mens UV-dosis ikke er oplyst fra de to andre (Personlig kommunikation med de ad-

spurgte anlæg, 2012). 

 

                                                                    
24 Smitte med Adenovirus forekommer typisk via fødevarer, når det forekommer. 
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TABEL 3 
NØDVENDIG UV DOSIS FOR AT OPNÅ BESTEMTE REDUKTIONSGRADER FOR FORSKELLIGE TYPER AF MIKROORGANIS-
MER. LP OG MP STÅR FOR HHV. LAVTRYKS- OG MELLEMTRYKSLAMPER. (KRÜGER, 2011) 
 

Mikroorganisme Lampe-
type 

UV-dosis (J/m2) 

Reduktion  90 % 99 % 99,9 % 99,99 % 

Bakterie-
spore 

Bacilus Subtilis LP 200-360 350-490 470-610 780-810 

E. coli /diverse) LP 4-70 7-80 10-105 11-128 

Legionella pneumophila LP 16-31 32-50 48-69 64-94 

Campylobacter jejuni LP 16 34 40 46 

Bakte-
rier 

Streptococcus faecalis N/A 55-66 65-88 80-99 90-112 

Cryptosporidium Parvum LP 5-30 10-30 14-60 22-95 

Cryptosporidium Parvum MP 10-30 10-30 29-90 40-94 

Proto-
zoer 

Giardia Lambila LP 20-100 20-100 40-200  

MS2 LP 140-350 290-500 450-850 620-1200 

Adenovirus LP 200-550 450-1050 750-1550 1000-1650 

Virus 

Rotavirus LP 80-200 150-800 260-1400 360-2000 

 

Hvis UV-dosis ikke er tilstrækkeligt høj, beskadiges mikroorganismernes DNA, men det ødelægges 

ikke. Flere typer af mikroorganismer producerer enzymer, som kan reparere skader forårsaget af UV-

lys.  

Evnen til at kunne reparere en skade afhænger ofte af tilgangen til synligt lys (fotoreparation). Visse 

typer af mikroorganismer kan også foretage reparation af skader forårsaget af UV lys i mørke, men 

dette er langt mindre effektivt. Det er således vigtigt, at alle tilstedeværende mikroorganismer udsættes 

for en tilstrækkelig høj UV-dosis, og at mikroorganismerne ikke belyses med synligt lys i en periode 

efter bestrålingen (mindst 2 timer, US EPA, 2006). Virus mangler de enzymer, der kan reparere UV 

skaderne, men kan derimod fotoreparere sig ved at bruge enzymer fra en værtsorganisme. Ved meget 

lave UV doser (o,5 mJ/cm2) kunne Giardia også fotoreparere, hvilket dog ikke er set ved almindeligt 

anvendte doser (US EPA, 2006). 

Det er rapporteret, at det polykromatiske lys fra mellemtrykslamper i højere grad hæmmer de enzyma-

tiske reparationsmekanismer, end det er tilfældet ved monokromatisk lys fra lavtrykslamper. Ved an-

vendelse af doser på mindst 400 J/m2 anses fotoreparation dog for at have lille betydning i drikke-

vandssystemer i Skandinavien, hvor vandet stort set transporteres og lagres i lukkede rør og bassiner 

uden lystilgang. Det er ifølge Norsk Vann (2008) således ikke noget signifikant kriterium for valg af 

lampetype. 

8.4 Transmission af UV-lys 
Vandets gennemskinnelighed for UV-lys har stor betydning for den opnåede desinfektion. Intensiteten 

af det lys, som UV-lampen udsender, vil svækkes, før det rammer mikroorganismerne som følge af: 

• Absorption i både vandet og i UV-aggregatet vil absorbere UV-lys, hvorved det konverteres til 

andre energiformer og ikke længere kan desinficere mikroorganismerne. 

• Refraktion af UV-lyset, når det passerer grænseflader mellem to medier, f.eks. UV-lampen og det 

omgivende luftrum, luftrummet og kvartsglasset omkring dette og mellem kvartsglasset og vandet. 

• Refleksion af UV-lyset i væggen i UV-aggregatet, indersiden af kvartsglasset m.m. 

• Spredning når UV lyset træffer partikler, hvorved lyset kan reflekteres i alle retninger. 
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Vandets evne til at absorbere eller lade UV-lys passere måles som UV-absorbans (eller UV-absorption) 

og UV-transmission (eller UV-transmittans, UV-T). UV-T angiver den andel af indkommende UV-lys 

med en specificeret bølgelængde, som passerer igennem vandet over en given afstand. Det er vigtigt, at 

denne afstand oplyses sammen med UV-T værdien. 

UV-absorptionen (eller UV-absorbansen, UV-abs eller A254) angiver den reduktion i intensitet, som 

opstår, når UV-lys passerer en given strækning igennem en vandprøve. 

Begge dele måles i et spektrofotometer med UV-lys med bølgelængden 254 nm og over længder på 1, 4 

eller 5 cm25.  

Der er følgende sammenhænge mellem UV-T og UV-abs: 

UV-abs = - log (UV-T/100) 

UV-T = 100 x 10-UV abs 

 

UV-abs angives typisk pr. cm eller pr. m, da denne parameter er proportional med målestrækningen. 

Angives den pr. m, taler man om UV absorptionskoefficienten eller SAK (Spektral Absorptions Koeffi-

cient) 

Der foreligger en Norsk Standard NS 9462 (2006), som giver præcise retningslinjer for måling af UV-T 

og UV-abs i vand. 

UV-T vil typisk ligge mellem 0,98 og 0,90. Jo lavere UV-T, jo mere UV-lys skal der anvendes for at 

opnå den ønskede UV-dosis, hvilket har direkte betydning for valg af anlægsstørrelse. Derfor bør man 

ifølge de adspurgte leverandører lave grundige målinger på det aktuelle vand, før man dimensionerer et 

UV-anlæg. Det bedste er at måle UV-T over et år, hvorefter UV-anlægget kan dimensioneres ud fra den 

lavest målte UV-T værdi. På den måde er man rimeligt sikker på, at det valgte UV-anlæg har tilstræk-

kelig kapacitet (Personlig kommunikation med de adspurgte leverandører, 2012).  

                                                                    
25 Afhængigt af spektrofotometeret. 
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9. UV og vandkvalitet 

I dette kapitel beskrives forskellige aspekter af relationen mellem UV-anlægget og vandkvaliteten. Det 

beskrives, hvilken betydning kvaliteten af det vand, der skal behandles i UV-anlægget har for anlæggets 

effekt. Desuden beskrives UV-anlæggets påvirkning af vandkvaliteten i form af biprodukter, der opstår 

ved desinfektionen. 

9.1 Vandkvalitet i det tilførte vand 
Da UV lys er energi i form af elektromagnetiske bølger, vil dets effektivitet ikke begrænses af kemiske 

vandkvalitetsparametre. Vandets pH, alkalinitet, ledningsevne, temperatur eller andre fysisk-kemiske 

parametre har således stort set ingen indflydelse på effektiviteten. Derimod kan vandets hårdhed have 

betydning i forhold til renholdelse af lampeglassene.  

For at opnå en desinfektion skal UV-lyset absorberes af mikroorganismerne. Derfor vil alt der forhin-

drer UV-lyset i at ramme mikroorganismerne nedsætte effektiviteten af desinfektionen. Følgende fakto-

rer er i den sammenhæng relevante:  

• Turbiditet 

• Farve 

• Opløste organiske og uorganiske stoffer 

• Kemiske og biologiske belægninger på overfladen af UV-lamper 

• Sammenklumpning af mikroorganismer 

• Manglende opblanding af vandet i bestrålingskammeret. 

 

De fleste af disse forhold hænger sammen med kvaliteten det vand, der skal behandles, og vil blive 

videre omtalt nedenfor. Det sidste nævnte forhold hænger bl.a. sammen med bestrålingskammerets 

geometri og vil blive omtalt nærmere i kapitel 10.1. 

9.1.1 Turbiditet  

Partikler i vandet reducerer et UV-aggregats effektivitet ved at beskytte bakterier og andre pathogener 

mod UV-lyset samt ved at sprede dette. Partiklernes størrelse og egenskaber er afgørende for deres 

evne til at påvirke UV-transmissionen.  

Indhold af partikler i vandet udtrykkes ved vandets turbiditet (uklarhed). Mens overfladevand ofte har 

et højt indhold af partikler – og høj turbiditet – er indholdet af partikler i grundvand og drikkevand, 

der er fremstillet af grundvand, som regel lavt. Turbiditet skyldes ofte naturligt forekommende kolloi-

der (mikroskopiske silikater, lerpartikler mm.), men vand med højt jernindhold og kalkfældende vand 

har typisk også høj turbiditet. Grænseværdien for drikkevand ved afgang vandværk er 0,3 FTU, og hvis 

denne grænseværdi er overholdt, er turbiditeten ikke noget problem. Højere turbiditet kan dog fore-

komme, f.eks. i forbindelse med returskylning af filtre. Anlæg, der har problemer med overholdelse af 

grænseværdien, kan have tilladelse til højere værdier, hvis blot kravet om højest 1 FTU ved indgang til 

forbrugerens ejendom er overholdt. Det vurderes, at dette heller ikke vil udgøre et problem for effekten 

af UV-anlæg. 

I litteraturen er det anført, at specielt partikler, som indeholder naturligt organisk stof, jern, nitrat og 

mangan kan reducere effekten af UV-anlæg. Det er derfor i højere grad disse parametre, der skal be-

tragtes i forbindelse med UV-anlæg. Grænseværdierne for drikkevand ved afgang vandværk for jern, 

mangan og nitrat er: 
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• Jern 0,1 mg/l 

• Mangan 0,02 mg/l 

• Nitrat 25 mg/l 

 

Hvis det behandlede vand indeholder mere end 0,03 mg jern/l, bør der foretages undersøgelser af UV-

transmissionen som grundlag for dimensionering af anlægget. For mangan og nitrat gælder det, at der 

næppe vil være problemer med UV-anlæggets effekt, når grænseværdierne for drikkevand er overholdt. 

Andre komponenter kan også reducere UV transmissionen, såsom phenoler, lignin, sulfonater, krom, 

kobolt, kobber og nikkel (US EPA 1999). Disse stoffer forekommer normalt ikke i dansk grundvand og 

drikkevand i koncentrationer, der kan give anledning til problemer for UV-anlæg. 

9.1.2 Naturligt organisk stof 

Naturligt organisk stof (Natural Organic Matter, NOM) indeholder aromatiske forbindelser (humus- og 

fulvussyrer) med stor evne til at absorbere så vel synligt lys som UV-lys. Intensiteten af UV-lys aftager 

derfor hurtigt i vand, som indeholder meget NOM/humus. Af denne grund bør NOM-indholdet være 

lavt for at der kan opnås en effektiv UV-desinfektion. Under alle omstændigheder bør vandets UV-

transmittans altid måles, og resultatet skal indgå i dimensionering af UV-anlægget. 

I Danmark måles indholdet af organisk stof ved NVOC (Non Volatile Organic Compounds), idet kravet 

til drikkevand er 4 mg/l. Da NVOC består af mange forskellige stoffer, er der ikke grundlag for at angive 

en direkte sammenhæng mellem NVOC-indholdet i vand og UV-absorbansen eller UV-T. 

Et højt farvetal skyldes som regel et højt indhold af organisk stof. Et højt indhold af organisk stof er 

omvendt ikke altid årsag til misfarvning af vandet, og vand med højt indhold af organisk stof kan derfor 

godt have et lavt farvetal. Grænseværdien for drikkevand er 5 mg Pt/l ved afgang fra vandværk. Da 

farvestoffer absorberer lys reducerer disse intensiteten (US EPA, 1999), men der er ikke grundlag for at 

kvantificere sammenhæng mellem farvetal og UV-absorbans 

Dansk grundvand og drikkevand har ofte et lavt indhold af NVOC, men hvis indholdet ligger højt, bør 

vandets UV-absorbans som nævnt ovenfor undersøges som grundlag for dimensionering og indstilling 

af UV-anlægget. Som en tommelfingerregel anbefales UV ikke som desinfektion, hvis UV-

transmissionen er lavere end ca. 30 % pr. 5 cm (FHI, 2006). Dette er dog en problemstilling, der 

primært er relevant for UV desinfektion af overfladevand. 

9.1.3 Stoffer som kan give anledning belægninger 

Belægninger på UV-lamper26 reducerer intensiteten af UV lyset og dermed effektiviteten af desinfektio-

nen. Udover biofilm, forårsaget af tilstedeværelsen af organisk materiale i vandet, kan der dannes 

belægninger af calcium, magnesium og jernforbindelser.  

Vand med et stort indhold af jern, svovlbrinte, organisk materiale eller med høj hårdhed giver således 

oftere anledning til dannelse af belægninger. Belægninger kan ifølge De Mers & Renner (1992) forven-

tes at forekomme, hvis vandet indeholder mere end: 

• 0,1 mg jern per liter 

• 0,2 mg svovlbrinte per liter 
• 14 - 17 ⁰dH.  

 

Grænseværdierne ved afgang vandværk er 0,1 mg/l for jern og 0,05 mg/l for svovlbrinte. Når vandet 

overholder grænseværdierne, vil disse stoffer derfor næppe give anledning til belægninger. Derimod 

kan hårdhed give problemer med belægninger i de dele af landet, hvor vandet er hårdt. Anvendelsen af 

UV-anlæg ved vand med over 30°dH bør undgås. Generelt er calcium og magnesium baserede belæg-

ninger mest sandsynlige. Derudover kan kalkfældende vand som nævnt være årsag til turbiditet. 

                                                                    
26 , hvilket kan give forkert vurdering af UV dosen 



52 UV-behandling 

 

9.1.4 Øvrige forhold 

Sammenklumpning af mikroorganismerne kan medføre lavere effektivitet, idet pathogener kan 

"skygge" for hinanden og nogle således være gemt i "klumperne". Disse vil følgelig være udsat for min-

dre stråling, og kan således uskadey passere et UV-anlæg. Klumper af mikroorganismer opstår oftest, 

når en biofilm er vokset på et medie, og denne så har revet sig løs - f.eks. ved en returskylning af filtre 

eller en kraftig forøgelse af flow igennem en ledning.  

9.2 Desinfektionsbiprodukter 
Alle desinfektionsmidler vil kunne danne desinfektionsbiprodukter (DBP). Dette gælder også UV-des-

infektion, hvor DBP kan dannes ved absorption af fotoner fra UV-lamperne (direkte fotolyse) eller via 

reaktioner med dannede hydroksyl-radikaler. Fotolyse af både naturlige og syntetiske organiske stoffer 

er påvist, og der kan derved dannes uønskede forbindelser. Koncentrationen af disse forbindelser vil 

afhænge af UV-dosen, bølgelængden og koncentrationen af de oprindelige stoffer. I forbindelse med 

UV-behandling har fokus især været på halogenerede biprodukter. I de tilfælde hvor UV-lys kombi-

neres med kloring, har fokus især været på omdannelse af organisk stof til mere nedbrydelige bestand-

dele, og på mulig dannelse af nitrit, bromat, toksiske og mutagene stoffer, m.m.  

Som tidligere nævnt har mellemtrykslamper et bredere emissionsspektrum end lavtrykslamper, og 

vand absorberer bedre UV lys ved lave bølgelængder (< 230 nm) end ved høje. Mellemtrykslamper kan 

således potentielt påvirke vandkvaliteten mere end lavtrykslamper kan. Ved lave bølgelængder er det 

især naturligt organisk materiale (NOM) og nitrat, som vil absorbere energi. 

Signifikant dannelse af biprodukter er normalt betinget af, at der benyttes UV doser, der er væsentligt 

højere end dem, der normalt anvendes til desinfektion af drikkevand. Doser på 1000 - 2000 J/m2 

medfører således ikke væsentlige ændringer i vandets fysisk-kemiske kvalitet. Dette gælder uanset, om 

man anvender lavtryks - eller mellemtrykslamper.  

DPB-dannelsen fra UV synes at være langt lavere, end det er tilfældet for andre desinfektionsmidler 

som ozon og specielt klor. Det er som nævnt først og fremmest kortbølget UV-lys, som kan danne DBP, 

og UV-lamper forsynes derfor som oftest med "dopede" kvartsglas som tilbageholder kortbølget UV-lys 

(< 240 nm). Krav om frafiltrering av kortbølget UV-lys indgår som et krav i Folkhelseinstituttets 27 

typegodkendelser af aggregater med mellemtrykslamper. Dette er også krævet i ÖNORM 5873 og 

DVGW 274 normen, 

UV lys ved doser og bølgelængder, som typisk anvendes til desinfektion af drikkevand, ændrer således 

ikke væsentligt vandets kemi og reagerer ikke med de kemikalier, der er i vandet (US EPA, 2006). Van-

dets fysisk kemiske sammensætning ændres således ikke, og der introduceres heller ikke nye kemiske 

stoffer og efterlades ikke rester af et desinfektionsmiddel. Dette betyder omvendt, at der skal anvendes 

et supplerende desinfektionsmiddel, hvis der er risiko for forurening senere i vandforsyningssystemet 

(US EPA, 2001). 

I de følgende afsnit er forholdene omkring de potentielle biprodukter uddybet. 

9.2.1 Trihalometaner m.m. 

UV-lys kan ved behandling af kloret vand øge dannelsen af sundhedsskadelige trihalometaner (THC), 

samt reducere indholdet af frit klor. Hvis vand skal behandles med både UV og klor, er det derfor hen-

sigtsmæssigt, at UV behandlingen foretages inden tilsætningen af klor. 

Flere undersøgelser har dog vist, at UV i doser op til 4000 J/m2 ikke synes at påvirke dannelsen af 

trihalometaner (THM) ved efterfølgende kloring (US EPA, 2006). 

 

 

 

                                                                    
27 Se afsnit 4.2.4 
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9.2.2 Nitrit 

Nitrat kan ved bestråling af UV-lys omdannes til nitrit ved følgende reaktioner 

 
−•− +→+ 223 ONONO ν  

 
+−−• ++→+ HNONOOHNO 22 3222  

idet ν er den absorberede foton fra UV lyset og 
•

indikerer en radikal 

Da det primært er bølgelængder < 240 nm, som absorberes af nitrat, vil dannelsen af nitrit være ubety-

delig ved lavtrykslamper (254 nm). Derimod har laboratorieforsøg vist, at nitrit dannes i målbare kon-

centrationer ved bestråling med mellemtrykslamper ved en dosis på ca. 900 J/m2. Ifølge US EPA 

(2006) er det dog mindre end 3 % af nitraten, der omdannes til nitrit på denne måde. Dannelsen af 

nitrit afhænger primært af typen af lamper og UV- dosis, mens den er stort set uafhængig af nitratkon-

centrationen (Corfitzen og Albrechtsen, 2009).  

Ijpelaar et al (2007) konkluderer, at vand som UV - desinficeres i doser op til 700 J/m2 normalt ikke vil 

have problemer med at opfylde EU's drikkevandsstandard for nitrit (0,1 mg NO2 /l)28, uanset hvilken 

type UV-lampe, der anvendes. Kombinationen af mellemtrykslamper og højere UV-doser vil imidlertid 

kunne medføre, at nitritstandarden overskrides. 

Af kontakten til anlægget fremgår det, at man i Ålborg har fået dannet nitrit ved brug af mellemtryks-

lamper (Grønvald, 2012).  

9.2.3 Lugt og smagsstoffer 

Som nævnt kan fotolyse af organiske komponenter medføre dannelse af nye stoffer, der kan give 

uønsket lugt eller smag, men dette er kun rapporteret i få tilfælde (Norsk Vann, 2008). Det har drejet 

sig om tilfælde med formentligt høje UV-doser fra mellemtrykslamper. Da UV-stråler med bølgelæng-

der mindre end 240 nm blev fjernet, ophørte problemet.  

9.2.4 Vækstpotentiale 

Eftervækstpotentialet vil kunne øges ved kraftig bestråling, idet komplekse og svært nedbrydelige orga-

niske forbindelser vil kunne spaltes til mindre og lettere omsættelige stoffer (AOC). Da mængden af 

organiske stoffer i grundvand normalt er lav, og ovennævnte proces kræver meget kraftig bestråling, 

konkluderer Corfitzen & Albrechtsen (2009), at hverken lavtryks- eller mellemtrykslamper påvirker 

eftervækstpotentialet væsentligt ved UV-doser under 10.000 J/m2. Ijpelaar et al (2007) konkluderer, at 

AOC-dannelsen vil være lavere i UV-anlæg med lavtryks- end med mellemtrykslamper, men at AOC-

dannelsen uanset lampetype vil være begrænset til ca. 10 μg AOC/l for UV-doser op til 1000 J/m2. 

9.2.5 Algevækst 

Der er registreret algevækst opstrøms og nedstrøms for UV aggregater, hvilket antages at være forårsa-

get af emissioner af synligt lys fra især de mere polykromatiske mellemtrykslamper. Algevæksten vil 

også afhænge af vandets indhold af næringssalte og de hydrauliske forhold (f.eks. dødvandszoner) i 

bestrålingskammeret (Norsk Vann, 2008). Risikoen for algevækst synes størst i mellemtrykslamper, 

hvor ca. 25 % af lyset er i det synlige område, mens det for lavtrykslamperne kun drejer sig om ca. 5 % 

(Ijpelaar et al, 2007).  

UV reaktorer med lamperne placeret på tværs af vandstrømmen (såkaldte in-line UV-anlæg) synes at 

være mere udsat end andre reaktortyper. Dette skyldes tilsyneladende, at væggene i ind- og udløbs-

studsene i disse anlæg bestråles med synligt lys fra UV-lamperne, men ikke med UV-lys, fordi synligt 

lys er virksomt over større afstande i vandet end UV-lys (Norsk Vann, 2008). Ifølge Bolton & Cotton 

(2008) vil næringssaltindholdet i drikkevand dog normalt være så lavt, at tilførselen af synligt lys fra 

UV aggregatet sjældent vil kunne forårsage algevækst af betydning. 

Der er på et dansk anlæg registreret problemer med algevækst i de rørene omkring selve UV lampen, 

således at det er nødvendigt at rense disse rør hvert halve år. Anlægget overvejer enten at afdække mere 

for UV lyset eller at rense med en kloropløsning en gang imellem.  

                                                                    
28 Det skal bemærkes, at den danske grænseværdi er på 0,01 mg/l. 
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9.2.6 Toksiske stoffer 

Der findes kun begrænsede studier vedr. UV bestrålings evt. toksiske29 effekt 

Ijpelaar et al (2007) konkluderer, at  

• Studier angående dannelse af toksiske stoffer som følge af UV-desinfektion giver ofte modstri-

dende resultater 

• Der mangler ofte information om vandets kvalitet og forbehandling, selve UV desinfektionen og 

udførelsen af toksicitetstestene 

• På trods af ovenstående observationer, antages det - på grund af de lave doser som normalt anven-

des ved UV-desinfektion af drikkevand – at dannelsen af toksiske substanser er lav eller negliger-

bar. 

• Denne situation kan forandre sig, hvis UV-doserne øges i fremtiden, såfremt UV-anlæg designes 

med det formål at øge inaktivering af mere UV-resistente mikroorganismer, som for eksempel 

Adenovirus. 

 

En særlig problemstilling er risikoen for forurening af vandet med kviksølv, hvis der går en lampe i 

stykker under driften af anlægget. US EPA har i deres forarbejder til deres store vejledning undersøgt 

dette spørgsmål og konkluderer, at det er yderst sjældent at dette sker. En række forhold kan have 

betydning for, om det sker:  

• Skidt i vandet (hvilket er meget lidt sandsynligt, når det drejer sig om grundvand) 

• Overophedning p.g.a. for lille vandflow i røret (det bør generelt sikres, at der altid UV 

aggregatet er fyldt under drift) 

• Fejlagtig håndtering (undgås ved oplæring af personale) 

• Strømforsyningsproblemer (ikke relevante under danske forhold) 

• Dårlig installation af viskere (undgås ved oplæring af personale og ved den løbende kontrol og 

vedligeholdelse af anlægget). 

 

Derudover anbefaler de, at man i forbindelse med design af anlægget sikrer sig, at anlægget stopper i 

tilfælde af fejl ved lamperne, herunder brud, at der er installeret stopventiler nedstrøms samt en form 

for si til opsamling af evt. glassplinter, og at det er overvejet, hvor kviksølv i givet fald vil kunne samle 

sig i systemet. Generelt opfattes det som en lille og lidt sandsynlig risiko. 

9.3 UV desinfektion og anden vandbehandling 
USEPA (2006) anfører, at flere substanser som anvendes i vandbehandlingen, for eksempel jern og 

ozon, kan reducere UV-transmission, se Tabel 4. Følgende stoffer reducerer derimod ikke UV-T bety-

deligt: NH3, NH4+, Ca++, OH-, Mg++, Mn++, PO4++, SO4++. 

Da jern både kan absorbere UV-lys og danne belægninger på lamper, bør man som også nævnt ovenfor 

være specielt opmærksom på konstant eller periodisk forekommende højt jernindhold i vand, som skal 

desinficeres med UV. 

Da ozon har så høj en absorptionskoefficient for UV-lys, er det vigtigt, at restozonen er fjernet inden 

UV-behandlingen, eller at UV-behandlingen udføres før tilsætningen af ozon. I USA er det almindeligt, 

at UV behandling kombineres med behandling med ozon eller brintperoxid, FIGAWA (2008). 

Det skal igen nævnes, at UV-behandling altid bør udføres før en eventuel tilsætning af klor, idet der 

ellers kan opstå uønskede desinfektionsbiprodukter (DPB). Endvidere vil UV behandlingen reducere 

indholdet af klor.  

 

 

 

                                                                    
29  
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TABEL 4 
VANDBEHANDLINGSKEMIKALIER MED HØJ ABSORPTIONAF UV-LYS (US EPA 2006, TILPASSET FRA BOLTON ET AL. 2001). 

Stof / forbindelse Molar absorptionskofficient, 

M-1 cm-1 

Nødvendig koncentration  

for at reducere UV-T (1 cm) fra 91 til 90 %, mg/l 1) 

Ozon , O3aq. 3250 0,071 

Jern 3, Fe+++ 4716 0,057 

Permanganat, 

MnO4- 

657 0,91 

Thiosulfat, S2O3++ 201 2,7 

Hypoklorit, OCl- 29,5 8,4 

Brintperoxid, 

H2O2 

18,7 8,7 

Jern 2, Fe++ 28 9,6 

Sulfit, SO3-- 16,5 233 

Zink, Zn++ 1,7 187 

1) Dette svarer til en øgning i UV absorbansen fra 4,1 til 4,6 m-1 
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10. Teknologi og komponenter i 
UV-anlæg 

Nedenstående beskrivelser er primært hentet fra henholdsvis Norsk Vann (2008) og Svenskt Vatten 

(2009). Hvor der er inddraget supplerende oplysninger, er referencen angivet. Modtaget input fra an-

læg og leverandører er anført under de relevante afsnit. En samlet oversigt over data for de kontaktede 

anlæg fremgår af Bilag B. 

Figur 5 viser en principskitse af et UV-anlæg, og figur 6 viser et eksempel på et konkret anlæg. Begge 

figurer er hentet fra Norsk Vann (2008). 

 
FIGUR 5 
PRINCIPSKITSE AF ET UV-ANLÆG MED UV-LAMPE, KVARTSGLAS, BESTRÅLINGSKAMMER, UV-SENSOR, KONTROLPANEL OG 
AUTOMATISK LUKKEVENTIL (KILDE: NASJONALT FOLKEHELSEISTITUTT; 2006: VANNFORSYNINGENS ABC, FRA NORSK 
VANN, 2008). 
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FIGUR 6 
EKSEMPEL PÅ UDFORMNING AF EN UV-REAKTOR MED UV-LAMPE OG KVARTSRØR, UV- OG TEMPERATURSENSORER, 
RENGØRINGSSYSTEM (VISKERE) OG KONTROLPANEL (KILDE: US EPA, 2006; FRA NORSK VANN, 2008) 

 

Et UV-anlæg består således af en række komponenter, som vil blive gennemgået nærmere i det føl-

gende:  

• Et bestrålingskammer med indløbs- og udløbsarrangementer. Forskellig størrelse og udformning 

gør, at de forskellige modeller/UV aggregater har forskellige hydrauliske og strømningsmæssige 

karakteristika. Derfor vil også opholdstid - og dermed UV dosefordelingen - variere mellem de for-

skellige typer/modeller af UV aggregater 

• Bestrålingskammeret indeholder én eller flere UV-lamper med tilhørende elektriske kontakter 

/koblinger. Lamperne er normalt lavtryks (LP) eller mellemtrykslamper (MP) omgivet af be-

skyttende kvartsglas med høj transmittans for UV-lys 

• En eller flere UV-sensorer som registrerer intensiteten af UV-lyset i det punkt, hvor sensoren er 

placeret. Der er således en forskel mellem den målte UV intensitet i dette punkt og den afgivne 

intensitet fra UV-lampen, idet noget af strålingen absorberes mellem lampe og sensor. 

• En vandmåler til registrering af flow gennem UV reaktoren. Denne er i visse tilfælde udeladt, hvis 

flowet måles/beregnes på anden måde, og man kan sikre en homogen fordeling af vandet på 

parallelle UV aggregater 

• En UV-transmissionsmåler til online registrering af UV-T i indløbsvandet. Anvendes normalt kun 

på anlæg, hvor dette er specificeret i certifikatet/godkendelsen. 

• En temperatursensor til registrering af vandtemperatur er almindelig i USA, men ikke i Norden.  

• Kvartsrøret (og i nogen tilfælde UV-sensoren) har en tilknyttet mekanisk rengøringsanordning 

(visker (wiper)) med motor til fjernelse af udvendigudvendige belægninger. Der findes også kemi-

ske systemer til fjernelse af belægninger, som typisk er baseret på citron- eller fosforsyre, samt 

kombinerede mekanisk/kemiske vaskesystemer.  

• Et kontrolpanel med display for angivelse af procesforhold og centrale måleværdier (UV-intensi-

tet, flow, temperatur, driftstid, lampestatus, fejl/alarmer, etc.). 

• En automatisk lukkeventil. Kontrolsystemet er sat op til at lukke automatisk for vandstrømmen, 

hvis UV-dosen kommer under en på forhånd fastsat værdi, for eksempel som følge af komponent-

svigt, strømbrud, belægningsdannelse eller forringet råvandskvalitet.  
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• Nødstrømsforsyning/UPS. Da en UV-lampe slukkes automatisk ved strømbrud og spændingsfald 

udover det, UV-anlægget/ballasterne tåler (normalt ±10-30 % af den nominelle spænding), er der 

behov for reservestrømforsyning. Der vil normalt også være behov for supplerende UPS-systemer 

(Uninterrupted Power Supply) for at forhindre, at UV lamperne slukkes ved strømblink, i perioden 

før nødstrømsaggregatet kobler på, og for at sikre at styringssystemet ikke falder ud 

 

FIGAWA (2008) anbefaler, at man altid installerer to UV-systemer, som begge kan håndtere den vand-

mængde, som vandforsyningsanlægget er designet til at levere. Dette sikrer kontinuert desinfektion, 

f.eks. i forbindelse med vedligehold og reparation.  

10.1 Bestrålingskammeret 
Bestrålingskammeret er af rustfrit stål med ind- og udløbsstudse og udgør en hydraulisk reaktor, hvor 

opholdstiden, opholdstidsfordelingen, tryktabet og UV-dosen vil være afhængig af vandføringen samt 

kammerets volumen og udformning. Dårlig geometri i bestrålingskammeret kan medføre områder med 

utilstrækkelig desinfektion. Det er vigtigt at opretholde stempelstrømning, men der skal samtidigt være 

en vis turbulens omkring lamperne for at sikre opblanding på tværs af strømningsretningen. Da kon-

takttiden typisk er i størrelsesordenen sekunder, er det meget vigtigt, at geometrien sikrer, at der ikke 

kan opstå "genveje" (US EPA, 2006). 

UV-intensiteten vil være størst nærmest UV-lampen og aftage med afstanden fra denne. Den tilførte 

UV-dosis kan beregnes ud fra matematiske modeller for opholdstids- og lysintensitetsfordeling. Da det 

drejer sig om relativt komplicerede modeller, anvender man i stedet i mange lande biodosimetri som 

standard for bestemmelsen af den tilførte UV-dosis. 

UV-anlæg kan etableres som åbne anlæg med mere direkte adgang til lamperne, men for systemer til 

drikkevandsforsyning er lukkede systemer mest almindelige. Dette skyldes, at de fylder mindre, der er 

mindre risiko for luftbåren forurening af lamperne, der er mindre risiko for, at personale udsættes for 

UV-lys, og det giver et modulært design, som forenkler installationen (US EPA, 2006). 

Bestrålingskammerets udformning vil afhænge af anvendelsen samt af typen og antallet af de anvendte 

UV-lamper. Forskellige typer af udformning fremgår af Figur 7. 

 
FIGUR 7 
NOGLE TYPISKE UDFORMNINGER AF UV-LAMPERNES PLACERING I BESTRÅLINGSKAMMERET (FRA VENSTRE: AKSIALT, 
TVÆRGÅENDE FLOW, UDVENDIGT SAMT ÅBENT, DER PRIMÆRT ANVENDES TIL BEHANDLING AF SPILDEVAND), FIGAWA 
(2008). 
 

10.2 UV-lamper 
10.2.1 Typer og virkemåde 

UV-stråler genereres ved elektriske udladninger i lamper, som indeholder kviksølv og en inert gas, der 

sædvanligvis er argon.  

Når UV-lamper tændes, sker der følgende: Lampeelektroden udsender elektroner, som kolliderer med 

inert gas atomerne, hvorved disse ioniseres. Dette skaber et plasma, som leder strøm, hvilket opvarmer 

gassen. Kviksølvet i lamperne fordamper som følge af den opvarmede inerte gas, og kollisioner mellem 

kviksølvdampen og højenergi - elektroner i plasmaet gør, at kviksølvatomerne går over på et højere 

energiniveauer (eksiterer).  
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Når kviksølvatomerne efterfølgende går fra den eksiterede tilstand tilbage til basisniveauet, frigøres 

energi i form af UV-lys. Beskrevet på en anden måde genereres UV-lyset ved, at en elektron fra den 

inerte gas springer fra en mere energirig orbital til den almindelige lav-energi orbital, hvorved den 

overskydende energi udsendes som en foton.  

Afhængigt af gastrykket, kan lamperne inddeles i følgende klasser:  

• Lavtrykslamper (Low Pressure, LP) 

• Lavtrykslamper med højt output (Low pressure High-Output, LPHO), også kaldet amalgamlamper 

• Mellemtrykslamper (Medium Pressure, MP) 

 

Normalt benyttes LP-lamper på små vandværker, og LPHO- og MP-lamper på mellemstore og store 

vandværker. 

De forskellige lampetypers egenskaber fremgår af Tabel 5 (EPA, 2006) 

MP-lamper giver således væsentlig højere udstrålet effekt (W/cm) end lavtrykslamper, og mellemtryks-

anlæg kræver således et langt mindre antal lamper og areal for at give den samme UV-dosis. På den 

anden side er driftstemperaturen væsentligt højere for mellemtrykslamper, hvilket kan påvirke belæg-

ningsdannelse og rengøringsprocessen. Endeligt er driftstiden lavere, strømforbruget højere og energi-

udnyttelsen lavere for MP-lamperne.  

Det høje damptryk og det høje indhold af kviksølv i MP-lamper (2-4 g Hg mod 30-75 mg i LP-lamper) 

har også arbejdsmiljømæssige aspekter, som bør tages med i vurderingen ved valg af lampetype. HMS-

forhold er yderligere omtalt i afsnit 10.10.6. 

TABEL 5 
FORSKELLIGE LAMPETYPERS ALMINDELIGE EGENSKABER (EPA, 2006). TAL I PARENTES ER FRA BOLTON & COTTON 
(2008). 

 Lavtryk (LP) Amalgam (LPHO) Mellemtryk (MP) 

Bølgelængder Monokromt  

254 nm 

Monokromt  

254 nm 

Polykromt  

(200-400 nm) 

Damptryk (Hg) (0,1 - 10 Pa (ca.)) 0,1 - 10 Pa 50 - 300 kPa 

Driftstemperatur, °C Ca. 40 (30 - 50) 60-100 600-900 

Elektrisk input, W/cm 0,5 (0,2 - 0,4) 1,5 - 10 50 - 250 

UV-B/UV-C output, 

W/cm 

0,2 0,5 - 3,5 5 - 30 

Elektrisk UVB/C-ef-

fektivitet, % 

35 - 38 (35 - 40) 30 - 35 10 - 20 (12 - 16) 

Buelængde, cm (15 - 200) (15 - 200) (10 -2200) 

Relativt antal af nød-

vendige antal lamper 

Højt Mellem Lavt 

Levetid pr. lampe, 

timer 

8.000 - 10.000 

( 8.000 - 12.000) 

8.000 - 12.000 

(7.000 - 10.000) 

4.000 - 8.000 

(3.000 - 6.000) 

 

LPHO-lamper - kaldes også amalgamlamper, fordi de har kviksølvet bundet i amalgam, som kan ses 

som to metalpletter i lampen. Anlæg af denne type har overtaget en stor del af markedet fra LP-lam-

perne, som i dag mest anvendes ved meget små UV-anlæg. Forskellen mellem LP- og LPHO-lamper er 

temmeligt lille, men LPHO-lampen kan levere lidt større effekt. Mellemtrykslamper leverer betydeligt 

højere effekt end lavtryks og LPHO-lamper. Man kan med MP-lamper således fremstille kompakte UV- 

aggregater med få lamper, som kan desinficere store vandmængder.  
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På trods af dette er LPHO-lamper blevet mere og mere almindelige, selv i større aggregater, fordi de har 

en betydeligt bedre virkningsgrad og dermed lavere energiforbrug end MP-lamperne. 

Der findes i verden nogle få store producenter af UV-lamper, og både i Danmark og Sverige anvender 

flere leverandører samme lampefabrikat. Blandt de største lampeproducenter skal nævnes Calcon, 

Hereaus, Trojan, Siemens (Wallace&Tierman) (Personlig kommunikation med de kontaktede anlæg og 

leverandører, 2012). De kontaktede anlæg er leveret af Wedeco, Trojan og Berson. 

På de kontaktede værker anvendes både lavtrykslamper og mellemtrykslamper - nogenlunde ligeligt 

fordelt. De norske anlæg med mellemtrykslamper kan typisk reguleres med 3 trin pr. enhed, således at 

effekten og dermed intensiteten automatisk sættes op, når den beregnede UV-dosis falder. Ud fra flow-

målingen og UV-sensoren bestemmes, hvor mange enheder der skal være i drift, og ind- og udkobling 

af enheder foregår automatisk. På den måde justeres intensiteten løbende i forhold til vandflowet. De 

fleste værker giver dog udtryk for, at den ideelle styring er en trinløs regulering af UV-effekten 

(Personlig kommunikation med de kontaktede norske anlæg, 2012). 

Både danske og svenske UV-leverandører anbefaler UV-anlæg med lavtrykslampe som de bedst egnede 

til at reducere kimtallet i vandet. Dog nævner enkelte leverandører, at det er økonomisk fordelagtigt at 

anvende mellemtrykslamper ved meget store vandflow. En enkelt svensk leverandør nævner, at det er 

økonomiske fordelagtigt at anvende mellemtrykslamper, når vandflowet er > 300 m3/h (Personlig 

kommunikation med leverandører, 2012). 

10.2.2 Følsomhed overfor strømkvalitet og temperatur 

UV-lamper kan miste lysbuen (slukke), hvis strømtilførselen afbrydes, eller der opstår spændingsvaria-

tioner eller andre forstyrrelser i strømforsyningen. Spændingsændringer på mere end 10 til 30 % af den 

nominelle spænding kan få en UV lampe til at slukke. 

Ved genstart vil LP og LPHO lamper starte med det samme, mens MP lamper skal nedkøles inden 

genstart. For at opnå fuld effekt både ved start efter en planlagt afbrydelse (hvor lamperne er kolde) og 

ved genstart efter en utilsigtet afbrydelse, vil det kræve op til 5 minutter, før anlægget (uanset lampe-

type) yder den fulde effekt. Der bør ikke ledes vand igennem anlægget, før det er oppe på fuld effekt. 

Vandtemperaturen kan påvirke den nødvendige tid til opstart eller genstart. Generelt vil LP lamper 

være mere følsomme overfor lave temperaturer end MP lamper, som har en meget højere driftstempe-

ratur. 

10.2.3 Ældning 

I takt med at UV-lamperne ældes, reduceres lysintensiteten, således at de efter den garanterede levetid 

typisk har 70 til 80 % af den oprindelige intensitet. Tabet af intensitet er størst i begyndelsen, hvorefter 

faldet i intensitet gradvist mindskes. Forløbet er temmelig ens for alle slags lamper, dog er levetiden 

større for lavtrykslamper end for mellemtrykslamper, se også Tabel 5. 

Bergen kommunen har oplyst, at en typisk levetid på lavtrykslamper er 8.000-12.000 timer, mens den 

typiske levetid på mellemtrykslamper er 3.000-8.000 timer. Dette svarer godt til de i litteraturen angi-

vne levetider (se også tabel 5). (Bergen kommune, personlig kommunikation, 2012).  

10.3 Kvartsglas 
UV-lamperne sidder inde i et kvartsglasrør for ikke at være i direkte kontakt med vandet. Der anvendes 

kvartsglas, da almindeligt glas ikke er gennemskinneligt for UV-lys. Da kvartsglasrøret udsættes for 

intensivt UV-lys, sker der også en ældning af disse rør, således at de på et tidspunkt skal udskiftes. 

Levetiden kan variere, men hvis kvartsen er af god kvalitet, bør gennemskinneligheden ikke påvirkes 

nævneværdigt i løbet af 10 år. 

10.4 Sensorer  
10.4.1 UV sensorer 

Når UV-lamperne bliver ældre, nedsættes effekten, hvilket reducerer UV-intensiteten. Da UV-intensi-

teten også er afhængig af UV transmissionen (UV-T), er det vigtigt, at et UV-anlæg er forsynet med en 

UV-sensor, som kan måle den UV-intensitet, som modtages i reaktoren (gerne længst væk fra lampe-

glasset).  
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Da sensoren måler lyset, efter at det har passeret gennem et kvartsglasrør, en vis strækning gennem 

vandet og igennem målevinduet, kan en ændring i intensiteten bero på både forandringer i det lys, der 

udsendes fra lampen, belægninger på kvartsglasrøret og sensorvinduet eller en ændring i vand-

kvaliteten. Figur 8 viser en oversigt over de parametre, der kan påvirke, hvad UV sensoren måler. 

 

FIGUR 8  
FORHOLD DER KAN PÅVIRKE DEN MÅLING UV SENSOREN REGISTRERER (FIGAWA, 2008). 
 

UV-sensorer er fotosensitive detektorer, som anvendes til at måle UV-intensiteten i forskellige punkter 

i et UV-aggregat. Udover online sensorer anvendes certificerede og udskiftelige referencesensorer til 

kontrol og rekalibrering af online sensorerne. Bl.a. Bergen kommune har oplyst, at de har indkøbt og 

anvender sådan en reference sensor. UV-sensorer er opbygget med fotodetektor og forstærkere som 

f.eks. vist i Figur 9. 
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FIGUR 9 
PRINCIPIEL OPBYGNING AF TO TYPER UV SENSORER (KILDE: US EPA, 2006). 
 

De indeholder normalt følgende komponenter: 

• Målevinduer (kvartsglas) og cylindriske lysrør (kvarts silikat), som leverer UV-lys til en fotodetek-

tor. 

• Signalafskærmning for at reducere tilgangen af UV-lys til fotodetektoren for at øge levetiden på 

denne samt modificere UV-sensorens respons overfor lys med forskellig indfaldsvinkel. 

• Filtre som begrænser bølgelængdeområdet for det lys, som leveres videre til fotodioden til det 

relevante område (200 - 300 nm). 

• Fotodetektorer som producerer en elektrisk strøm, der er proportional med bestrålingsintensite-

ten på detektorens aktive overflade (typisk 0,1 - 0,4 mA/mW). 

• Forstærkere som omformer signalet fra fotodetektoren til et standard strømsignal, der er 

proportionalt med UV-intensiteten. 

• Et sensorhus som beskytter de indre komponenter mod det omgivende miljø. Huset bør være 

jordet for at beskytte fotodetektoren og forstærkeren samt reducere elektrisk støj. 

•  

UV-sensorer klassificeres som våde eller tørre. Våde sensorer står i direkte kontakt med vandet, som 

strømmer igennem reaktoren, mens tørre sensorer måler UV-intensiteten gennem et målevindue. Såvel 

målevinduet i tørre sensorer som de våde ender af de våde sensorer er udsat for dannelse af belægnin-

ger og kræver rengøring ligesom kvartsglasset. Det er de tørre sensorer, som er de almindeligst an-

vendte i dag ifølge Svensk Vatten (2009). Dette muliggør, at man kan tage sensoren ud under drift og 

erstatte den med en referencesensor til kontrol og evt. rekalibrering af driftssensoren. 

Normalt benyttes flere UV-sensorer i hvert UV aggregat, f.eks. 1 per 10 stk. LP lamper eller 1 per 3 stk. 

MP lamper. Det er normalt signalet fra den sensor, der viser den laveste værdi, der anvendes sammen 

med data fra flowmåleren til at styre og/eller angive UV-dosen.  

Hvis et UV-anlæg er valideret efter enten den tyske eller den østrigske valideringsproces (se Kapitel 4) 

er placeringen af UV-sensoren fastlagt af valideringsproceduren. Ved validering efter den amerikanske 

standard kan producenten selv bestemme placeringen.  
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Man skal være opmærksom på, at validering efter tysk eller østrigsk standard kan give forskellige 

intensitetsværdier, da vinklen på målefeltet kan være forskellig. 

UV-sensorens placering i bestrålingskammeret kan påvirke måleresultatet væsentligt (Wrigth et al, 

2002). I princippet skal UV-sensoren placeres i det dårligst bestrålede punkt i kammeret, hvilket ikke 

altid kan opnås i praksis. Hvis sensoren ikke kan placeres optimalt, kan man supplere med måling af 

UV-transmission for at give en bedre og mere omkostningseffektiv styring og kontrol af dosis. 

10.4.2 Temperatursensorer 

Af den energi, der tilføres en UV-lampe, overføres kun en vis del som UV-lys (se Tabel 5). Resten af 

energien går til spilde som varme. På grund af vandgennemstrømningen sker der normalt ikke en 

overophedning af UV-aggregatet, men hvis vandniveauet i aggregatet reduceres, så lamperne helt eller 

delvist er omgivet af luft, eller hvis vandtilførselen helt stopper, kan der ske en væsentlig temperatur-

stigning.  

Dette kan undgås, hvis UV-anlægget udstyres med en temperatursensor, således at det slukkes, såfremt 

temperaturen overstiger det fastsatte driftsområde. Sådanne temperatursensorer er almindelige i USA, 

men der er f.eks. ikke krav om det i Norge. Norsk Vann (2008) anbefaler etablering af temperatursen-

sorer i mellemtryksanlæg, hvor driftstemperaturen er høj. Temperatursensorer er især vigtige, hvis 

man har flere parallelle aggregater uden individuel flowmåling, da det her vil være muligt at overse, at 

der mangler vand i et aggregat (Svenskt Vatten, 2009).  

10.5 Vandmålere 
Udover UV-intensiteten er flowet igennem UV aggregatet afgørende for, at dette opererer indenfor de 

parametre, det er dimensioneret for. Derfor bør et UV-anlæg altid være udstyret med flowmålere. Som 

nævnt ovenfor er det hensigtsmæssigt, at hver linje har sin egen flowmåler, såfremt anlægget er opbyg-

get af flere parallelle linjer. Da et UV aggregat kun kan forventes at fungere efter hensigten, såfremt 

flowet ikke overstiger et vist system- og transmissionsafhængigt flow, bør dette kunne reguleres f.eks. 

gennem styring af den tilførte vandmængde. 

Endvidere bør det sikres, at UV aggregater er vandfyldt under drift. Hvis lamperne opererer i luft vil de 

kunne skades efter relativt kort tid. LPHO lamper vil få adsorption af kviksølv på indersiden af lampe-

røret, eller amalgamen vil blive frigjort inden for 6 til 12 timer, mens MP lamper vil ældes væsentligt i 

løbet af mindre end 6 timer og vil kunne gå i stykker. LP lamper kan tåle at operere i luft i op til 24 

timer. 

10.6 UV-transmissionsmålere 
UV-transmissionsmålere til online måling af vandets UV-T eller UV-abs anvendes på visse anlæg. Deres 

funktion er bl.a. at sikre, at vandets transmissionsværdier ikke bliver dårligere end, hvad det er dimen-

sioneret for. For visse typer af styringssystemer er det nødvendigt med måling af UV-transmissionen 

(f.eks. hvis UV sensoren ikke placeres optimalt i kammeret). En transmissionsmåler er således et hjæl-

pemiddel til at kunne beregne UV-dosen eksakt. Dette kan bl.a. bidrage til, at man undgår for høje UV-

doser og derved til reduktion af energiforbrug og dermed driftsomkostninger. 

Erfaringer med UV-transmissionsmålere viser, at de kræver jævnligt eftersyn, kontrol og kalibrering, og 

de anvendes derfor mest på større anlæg med mere avancerede styresystemer. Hvis UV-transmissions-

værdierne anvendes til beregning af UV-dosen (dvs. at anlægget styres efter dosisberegningsprincip-

pet), anbefaler US EPA (2006):  

• Kontrol af online transmissionsmåleren mod en referencemåler (spektrofotometer) bør foretages 

mindst en gang per uge. Denne frekvens kan justeres på basis af det første års driftserfaringer. 

• Hvis forskellen i de aflæste transmissionsværdier på henholdsvis online og referencesensoren 

overstiger 2 %, bør online måleren rekalibreres. 

• Hvis afvigelsen overstiger 2 % i 4 påfølgende uger, bør transmissionsmåleren kontrolleres dagligt. 
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• Hvis transmissionsmåleren skulle vise sig at kræve kalibrering hyppigere end dagligt, bør 

vandværket overveje følgende løsninger: 

o Indføring af resultatet af manuelle transmissionsmålinger i styresystemet hver 4. 

time 

o Indføring af en dimensionerende UV-transmissionsværdi i styresystemet og daglig 

verifikation via manuelle målinger af, at den aktuelle transmissionsværdi er lavere 

end den dimensionerende. 

Sådanne midlertidige løsninger bør ikke anvendes udover en periode på 6 måneder. 

 

10.7 Belægninger og algevækst 
Deaktiveringen af mikroorganismer er afhængig af, at UV-lyset rammer mikroorganismerne. Organiske 

og uorganiske belægninger på lamperne kan hindre dette og således nedsætte et anlægs effektivitet. 

Årsagerne er beskrevet i afsnit 9.1.3 

Såfremt vandet overholder de anbefalede kriterier for vandkvaliteten er det ifølge Mackey, et al. (2004) 

tilstrækkeligt med standard rengøringsprotokoller og visker frekvenser på 4 gange pr time. 

Ligesom det er tilfældet på indersiden af ledninger, kan en biofilm opstå på selve lamperne. Forudsæt-

ningen herfor er, at der er omsætteligt organisk materiale (AOC) i vandet. Det er derfor som regel 

nødvendigt at etablere et vaskesystem, som kan fjerne belægningerne. Vaskesystemet kan drives af 

automatik eller være manuelt betjent. 

Værkerne er enige om, at et automatisk og effektivt viskersystem på lampeglassene er nødvendigt for at 

opretholde den ønskede UV-dosis. Derudover er der behov for yderligere rensning af lampeglassene en 

gang imellem. De norske anlæg renser automatisk lampeglassene med oxalsyre, som er effektiv til et 

fjerne de brune jernholdige belægningerne på glassene. I Sverige er der et enkelt værk af de adspurgte, 

som renser glassene med fosforsyre, som ikke angriber det rustfri stålmodul (Personlig kommunikation 

med kontaktede anlæg, 2012). De norske værker peger på, at der også bør være en automatisk visker på 

UV-sensoren. 

I Figur 10 ses en norsk UV-lampe med belægninger. Belægningerne er brune på grund af jern. Det 

fremgår tydeligt af billedet, hvortil det automatiske viskersystem når. 

 
FIGUR 10 
BELÆGNINGSDANNELSER PÅ KVARTSRØR (KILDE: SEIM (2008), EFTER NORSK VANN (2008)). 
 

Københavns Energi oplyser, at de har haft problemer med dannelse af alger i vandet på grund af synligt 

lys før og efter UV-anlægget. Dette problem opstår kun i behandlet vand, som har været udsat for 

luftens ilt, idet råvand (grundvand) ikke indeholder algesporer og ilt, som er nødvendig for at der kan 

dannes alger, når vandet udsættes for lys. Der arbejdes p.t. på at fjerne algerne ved at skygge områ-

derne omkring lamperne af, men problemet er vanskeligt at komme til livs. En alternativ løsning kan 

være at tilsætte klor, men det vil forsyningen helst undgå (Københavns Energi, personlig 

kommunikation, 2012).  
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10.8 Alarmer 
Ifølge US EPA (2006) bør SRO systemet udsende de i Tabel 6 anførte alarmer. 

TABEL 6 
ANBEFALEDE SRO ALARMER FOR ET UV ANLÆG (US EPA, 2006). 
 

Fejl Alarmniveau Beskrivelse 

Lampealder Lavt Overskridelse af lampernes definerede 

levetid 

Kalibrering af UV-sensor Lavt Overskridelse af frist for kon-

trol/kalibrering af UV-sensor 

Lav UV-dosis Højt Leveret UV-dosis (beregnet via UV-inten-

sitet, flowmåling og UV-T) er lavere end 

krævet. 

Lav UV-intensitet Højt Målt UV-intensitet er lavere end krævet. 

Højt flow Højt Flow igennem UV-anlægget er højere end 

acceptabelt 

Mekanisk skraber fejl Højt Mekanisk fejl for lampeglassets skrabere 

Lampe/ballast fejl Højt / Kritisk Fejl registreret for én / flere lamper eller 

ballaster. 

Lav vandstand i UV-anlæg Kritisk Lav vandstand i anlægget med risiko for 

overophedning 

Høj lampetemperatur Kritisk Overophedning af UV-aggregatet 

 

10.9 Data- og styresystemer 
En del af styresystemet til et UV aggregat består af såkaldte ballaster, som er transformere, der kon-

trollerer strømmen til UV lamperne.  

Der anvendes normalt en af to typer af transformere, nemlig elektroniske eller elektromagnetiske. 

Elektroniske ballaster opererer ved meget højere frekvenser end de elektromagnetiske, hvilket giver 

lavere lampetemperaturer, mindre energiforbrug, mindre varmeproduktion og længere levetid af 

transformeren (US EPA, 2006). 

Visse typer af aggregater kan være forsynet med variable ballaster til effektregulering af lamperne for at 

muliggøre regulering af UV-dosen. Dette er dog relativt usædvanligt (Svenskt Vatten, 2009). 

Udover ballasterne er de fleste UV-aggregater forsynet med en lille PLC, som styrer og kontrollerer 

anlægget samt genererer alarm ved fejl. Signalerne fra sensorer, flowmåler og andre instrumenter skal 

lokalt kunne ses ved UV-aggregatets kontrolpanel, men bør også opsamles i vandværkets SRO system.  

Systemet for styring og kontrol af UV-dosis skal sørge for at etablere og kontrollere de driftsparametre, 

der er nødvendige for at sikre og dokumentere, at den leverede UV-dosis opfylder kravet hertil. Der 

anvendes som regel et af to principper for denne styring: 

• Faste værdier for UV-intensiteten 

• Beregnet UV-dosis 

 

Metoden med de faste værdier ("set point" metoden) tager udgangspunkt i en eller flere fastlagte UV-

intensiteter bestemt under valideringen af aggregatet som grundlag for at bestemme UV-dosen. Under 

normal drift skal signalet fra UV-sensorerne mindst overholde de fastlagte UV-intensiteter ("set po-

ints") for at sikre en tilstrækkelig dosering.  
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Derudover skal reaktorerne køre indenfor valideringsområdet med hensyn til flow og lampestatus. 

Denne kontrolstrategi kan være baseret på én værdi gældende for alle flow i valideringsområdet eller på 

flere værdier, hvor intensiteten bestemmes ud fra en ligning eller en tabel over forskellige flow.  

Dosisberegningsmetoden anvender en ligning til beregning af UV-dosis ud fra målte driftsdata for flow, 

UV intensitet og UV transmission. Denne ligning kan være udviklet af producenten eller leverandøren 

baseret på numeriske beregninger. 

US EPA (2006) anbefaler, at man anvender en empirisk ligning baseret på valideringstesten. Under 

normal drift beregner styresystemet den leverede UV-dosis ud fra ligningen og med de ovennævnte 

målte driftsparametre som input. Den beregnede dosis bliver derefter divideret med valideringsfakto-

ren, og den resulterende dosis bliver så sammenlignet med kravet til dosis. 

UV aggregater, der er valideret efter den tyske eller østrigske standard, styres efter en valideret dosis på 

minimum 400 J/m2 i sammenhæng med de tilladte værdier for flow og UV-intensitet. Grænseværdier 

for det godkendte driftsområde (valideringsområdet), dvs. flow og UV-intensitet og i nogle tilfælde UV 

transmission, vil som regel være programmeret ind i anlæggets styresystem.  

Norsk Vann (2008) anbefaler, at anlæggene er forsynet med oversigtlige kapacitetsdiagrammer (fra 

leverandøren eller certificeringsmyndigheden), som visualiserer anlæggets kapacitetsgrænser med 

grænseværdier (alarmer) for UV-intensitet, flow og evt. UV-transmission, hvis denne parameter indgår 

i styringen. Dette bevirker, at kontrolmyndigheden har mulighed for at sammenligne de logførte data 

med disse diagrammer. 

10.10 Drift og vedligehold 
10.10.1 Godkendt driftsområde 

Når UV-intensiteten og vandflowet er kendt, kan UV-dosen beregnes ved det aktuelle vandflow (se 

afsnit 10.5 vedr. flowmålere). På den måde kan man fastholde den ønskede UV-dosis på mindst 400 

J/m2 ved automatisk at ændre på UV-effekten i forhold til den målte UV-intensitet. Man kan populært 

sige, at der skrues mere op for UV-lyset, hvis UV-intensiteten begynder at falde. Alle leverandører 

påpeger, at denne automatiske styringsfunktion er den bedste måde til at sikre, at vandet behandles 

med den krævede UV-dosis. I praksis vil man på den måde typisk kunne køre med en UV-dosis på 400-

500 J/m2 (Personlig kommunikation med de kontaktede leverandører, 2012). 

Store anlæg har som tidligere nævnt visning af den aktuelle dosis udregnet ud fra det forhold mellem 

intensitet, flow, UV-abs og dosis, som er fastsat ved certificeringstestene. Driftsovervågningen på min-

dre anlæg er baseret på et tilladt driftsområde, som er en kombination af intensitet og flow, hvor man 

ved, at dosen ikke vil komme under 400 J/m2. Almindeligvis er alarmgrænsen sat for lav intensitet ud 

fra det dimensionerende flow og for højt flow. Dette bevirker, at det ikke altid er muligt at nedsætte 

intensiteten (til under den fastsatte alarmgrænse), selvom flowet er lavt. Hvis man har adgang til dia-

grammet (eller tabellen) for sammenhængen mellem intensitet og acceptabelt flow, som er fastlagt ved 

certificeringen, vil man kunne programmere dette ind i anlæggets øvrige SRO system i stedet for. Figur 

11 viser eksempler på diagrammer fastlagt i forbindelse med certificering i henhold til DVGW. 
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FIGUR 11 
EKSEMPEL PÅ DIAGRAMMER FASTLAGT VED CERTIFICERING I HENHOLD TIL DVGW 274. DET VENSTRE DIAGRAM 
VISER DET FLOW, SOM ER TILLADT VED FORSKELLIGE UV-ABS VÆRDIER, OG ANVENDES VED DIMENSIONERING OG 
VALG AF AGGREGAT. DET HØJRE DIAGRAM ANVENDES VED DRIFTEN OG ANGIVER DET TILLADTE FLOW VED DEN 
AKTUELLE INTENSITET, FOR AT DOSIS IKKE SKAL KOMMER UNDER 400 J/M2 (KILDE HOYER, 2002, EFTER SVENSK 
VATTEN, 2009) 
 

US EPA (2006) kræver, at alle afvigelser fra det godkendte driftsområde skal rapporteres til tilsyns-

myndigheden, og at mindst 95 % af vandet hver måned skal være behandlet inden for det driftsområde, 

som certificeringen af aggregatet kræver. 

10.10.2 Levetid for centrale komponenter 

Den forventede levetid på de centrale komponenter i et UV anlæg er vist i Tabel 8. Hvis der anvendes 

effektregulering i anlægget, kan dette forlænge lampernes levetid. Designlevetiden på mellemtrykslam-

per er ifølge leverandørerne i dag 10.000 timer. 

TABEL 7 
FORVENTET OG GARANTERET LEVETID PÅ CENTRALE KOMPONENTER I UV ANLÆG (US EPA, 2006). 

Komponent Design levetid1) Garanteret levetid 2) 

Lavtrykslamper (LP 

LPHO) 

12.000 timer 8.000 - 12.000 timer 

Mellemtrykslamper (MP) 8.000 timer 4.000 - 8.000 timer 

Kvartsrør 8 - 10 år 1 - 3 år 

UV-sensorer 3 - 10 år 1 år 

Transmissionsmålere 3 - 5 år 1 år 

Vaskesystemer 3 - 5 timer 1 - 3 år 

Ballaster 10 - 15 år 1 - 5 år 

1) Forventet levetid 
2) Tager hensyn til variationer i materialekvalitet, produktions- og driftsforhold. 

 

Udskiftning af lamperne skal ske ved endt levetid, som er opgivet i godkendelsescertifikatet, og det er 

derfor nødvendigt med en timetæller. Hvis styresystemet melder, at en lampes minimumsintensitet 

ikke længere kan overholdes, kan det være nødvendigt at udskifte lampen forinden. 

Erfaringsmæssigt kan enkeltlamper og ballaster svigte længe før den angivne levetid. Norsk Vann 

(2008) oplyser, at Stockholm Vatten har oplevet, at ca. 2 % af de installerede LPHO lamper og 

ballaster, svigtede efter en driftstid på 1 til 12 måneder. 
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10.10.3 Kontrol og udskiftning af UV lamper 

Ældning og intensitetsreduktion af lamperne sker i alle bølgelængdeområder og for både lavtryks- og 

mellemtrykslamper. Ældningen påvirkes foruden af driftstiden også af antallet af gange, lampen har 

været slukket og genstartet, energitilførselen, vandtemperaturen og varmeoverførselen fra lampen. 

Ældningen kan variere stærkt fra lampe til lampe. 

Der findes uoriginale lamper på markedet, der som regel er væsentligt billigere end originallamperne.  

Hvis aggregatet er certificeret i henhold til ÖNORM 5873, er det tilladt at bruge lamper med tilsvarende 

kvaliteter som dem, der blev brugt ved valideringen. Ved DVGW 274 certificerede aggregater kan brug 

af uoriginale lamper medføre krav om genvalidering, medmindre den aktuelle lampe sendes til certifi-

ceringsmyndigheden vedlagt den nødvendige tekniske dokumentation. Hvis lampen godkendes, udste-

des et tillæg til certifikatet. Det gælder tilsvarende for kvartsrør, UV-sensorer og sensorhuse. I Norge 

kræver FHI, at der skal indsendes tilsvarende dokumentation som for originallampen, og på dette 

grundlag vurderes det, om lampe kan anvendes under den foreliggende typegodkendelse. 

Producenter og leverandører af UV-anlæg har udtalt, at uoriginale komponenter vanskeliggør en op-

dateret og god servicefunktion overfor vandværkerne, og har med støtte fra bl.a. DVGW påpeget, at 

valideringen ikke længere kan anses for gyldig, såfremt de originale UV lamper skiftes ud med uorigi-

nale lamper. Endvidere kan leverandøren vanskeligt garantere, at aggregatet giver en tilstrækkelig 

dosis, såfremt der anvendes uoriginale komponenter. 

Bergen kommune har forsøgt sig med at anvende uoriginale lamper (Philips) ved lampeskift, og det er 

tilsyneladende gået godt (Bergen Kommune, personlig kommunikation, 2012).  

Har man et UV aggregat med flere lamper og kun én UV sensor, og det er lampen nærmest UV senso-

ren, der svigter, bør man flytte en af de andre lamper derhen og i stedet sætte den nye lampe på dennes 

plads. Ellers risikerer man, at UV sensoren overvurderer den samlede UV dosis i aggregatet.  

Hvis en lampe taber i intensitet før tid, bør man først undersøge, om det skyldes belægninger på kvarts-

røret eller på sensorvinduet. 

UV-lamper indeholder kviksølv, og bør derfor om muligt leveres tilbage til leverandøren eller evt. til det 

system, hvor der i øvrigt indsamles kviksølvholdige energipærer m.m. 

10.10.4 Rengøring 

Behovet for rengøring af lamper og sensorer vil afhænge af vandkvaliteten. Det er især hårdt vand og 

vand med højt jernindhold, som vil give behov for jævnlig rengøring. Det er vigtigt at reducere jernind-

holdet mest muligt, inden vandet skal UV-behandles. Højt manganindhold kan ligeledes være et pro-

blem, mens humus og aluminium ikke giver væsentlige belægninger. 

Rengøring foregår typisk på en af 3 måder: 

1. Demontering af kvartsglasset og rengøring i hånden. Dette er en effektiv måde at rengøre på og er 

udmærket, såfremt der kun er få lamper. Der er dog en vis risiko for at beskadige kvartsglasset, og 

UV-sensoren må rengøres separat. 

2. Aggregatet fyldes med et rengøringsmiddel, hvilket er nemt og rengør sensorvinduet samtidigt. 

Det er dog en god idé at tage glasset ud og rengøre i hånden en gang imellem, og samtidigt kon-

trollere, om der er snavs eller kondens på indersiden af glasset. Leverandørerne tilbyder her sær-

lige rengøringsenheder med tank, pumpe og tilslutningsanlæg. 

3. Rengøring med rengøringsmiddel som sprøjtes ind i aggregatet via særlige dyser, hvilket primært 

anvendes på meget store anlæg. 

 

Som rengøringsmiddel anvendes især en 10 - 20 % citronsyreopløsning. Derudover ser man fosforsyre, 

evt. saltsyre samt kommercielle midler med tensider og kompleksbindere. Rengøringsmidlet genbruges 

ofte nogle gange, inden det kasseres.  
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10.10.5 Sensorkontrol og kalibreringsrutiner 

Da UV-sensorens måling er afgørende for en effektiv drift af anlægget, er det vigtigt, at det kontrolleres, 

om den måler rigtigt. US EPA (2006) kræver, at denne kontrol sker en gang om måneden, mens man i 

Sverige anbefaler, at sensoren kontrolleres en gang om året (Svenskt Vatten, 2009).  

Hvis aggregatet er certificeret i henhold til ÖNORM eller DVGW, kontrolleres sensoren i forhold til en 

referencesensor, som sættes ind i stedet i en kortere periode. Nogle anlæg anskaffer selv en reference-

sensor, andre får denne måling udført af den pågældende leverandør. I alle tilfælde skal referencesen-

soren være kontrolleret og kalibreret inden for det seneste år. 

Ifølge den tyske standard, DVGW, må driftsensorens afvigelse højst være 5 % i forhold til referencesen-

soren (vise 5 % for højt). US EPA (2006) kræver en maksimal afvigelse på 20 %. 

10.10.6 Arbejdsmiljø og sikkerhed (HMS) 

Det er vigtigt, at personalet er godt oplært vedrørende drift, herunder sikkerhedsforhold knyttet til brug 

af UV-lys. 

Der skal tages sikkerhedsmæssige hensyn for at undgå skader som følge af: 

• Eksponering for UV-lys 

• Strøm fra elektriske komponenter 

• Kontakt med varme overflader på lamper, ballaster eller andet udstyr 

• Knuste lamper og kvartsrør 

• Kviksølv fra knuste lamper. 

 

For at undgå eksponering for UV-lys, bør UV aggregaterne være forsynet med advarselsskiltning og 

udstyr, som slukker lamperne automatisk, såfremt aggregatet åbnes. Derudover bør evt. kikhuller være 

forsynet med UV-filtre. Operatørerne bør have adgang til UV-resistent ansigtsbeskyttelse ved arbejde 

med aggregatet. 

For at undgå elektriske stød skal man selvfølgelig følge leverandørens anbefalinger og almindelige 

forholdsregler. Ved vedligeholdelsesarbejder på UV aggregatet bør der først slukkes for hovedstrømaf-

bryderen, og lamperne skal derefter køle ned i mindst fem minutter. Operatørerne bør oplæres i rutiner 

for oprensning af kviksølv og håndtering af kviksølv for at undgå sundhedseffekter fra inhalering eller 

absorption af kviksølv gennem huden. 

10.10.7 Dokumentation af barrierestabilitet 

I USA stilles der konkrete krav til effektiviteten og driftsstabiliteten af UV-anlæg ved som tidligere 

nævnt at kræve, at mindst 95 % af den vandmængde, som leveres hver måned, skal være behandlet 

indenfor det validerede driftsområde for det pågældende UV-anlæg. Drift uden for dette område skal 

afrapporteres til tilsynsmyndigheden.  

Effekten af at operere udenfor det godkendte område samt af nedetid på den totale log reduktion af 

patogene mikroorganismer er vurderet af Hubel (2007), som viste, at hvis der ikke iværksættes tiltag til 

at forebygge nedetid eller som stopper vandproduktionen, når UV anlægget ikke fungerer optimalt, vil 

et anlæg med en nedetid på 2,5 % af driftstiden ikke kunne opnå mere end 1,6 log reduktion, uanset 

hvor høj log reduktionen er under normal drift. Det er således vigtigt at indføre sådanne tiltag f.eks. i 

form af nødstrømsforsyning.  

Norsk Vann (2008) anfører, at SINTEF på basis af en forespørgsel fra det norske Mattilsynet har fore-

slået, at man beregner varighedskurver for svigt af overholdelsen af desinfektionseffektiviteten. Dette 

kan være et hjælpemiddel til at vurdere driftstilstanden i UV aggregater(såvel som enkeltfiltre) og til at 

kvantificere sandsynligheden for, at en sikkerhedsforanstaltning svigter, eller der sker samtidigt svigt i 

flere behandlings- og desinfektionsbarrierer. 
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I Figur 12 vises eksempler på sådanne varighedskurver for UV doser for forskellige UV aggregater. 

Figuren viser kun den del af undersøgelsesperioden, hvor dosen er lavere end 400 J/m2, dvs. perio-

derne med svigt i sikkerhedsforanstaltningen. Det fremgår af figuren, at det pågældende anlægs fire 

UV-aggregater blev drevet udenfor området for biodosimetrisk dosering mellem 1 og 3 % af tiden, hvil-

ket svarer til henholdsvis 14 og 43 minutter per døgn. 

 
FIGUR 12 
EKSEMPEL PÅ VARIGHEDSKURVER FOR REGISTRERET UV DOSIS I ET DRIFTSÅR FOR ET UV ANLÆG MED 4 AGGREGATER. 
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11. Dimensioneringsgrundlag 

I nærværende kapitel er samlet en række forslag til, hvad man bør tage med i dimensioneringsovervej-

elserne, når man har besluttet at etablere et UV-anlæg. 

Dimensionering af et UV anlæg handler om de tre parametre flow, UV intensitet og UV transmission i 

vandet. Producenterne anvender avancerede 3-dimensionale Fluid Dynamics modeller til at optimere 

UV systemets funktion, men aggregaterne bør også valideres ved hjælp af biotest (biodosimetri). 

Valideringen anvender ikke-pathogene mikroorganismer og vurderer effektiviteten af systemet overfor 

disse organismer ved forskellige flow, UV transmission og densitet som grundlag for opstilling af 

regressionsligninger, der kan fastlægge systemets dimensioner, og de grænser indenfor hvilke systemet 

kan vurderes at være effektivt. De fleste systemer valideres til at yde en dosis på 400 J/m2 inden for 

relevante intervaller for flow og transmission. 

Et UV anlægs størrelse er således bestemt ved det maksimale flow og ved UV absorption i det be-

handlede vand ved 254 nm30. Figur 13 viser et eksempel på sammenhængen mellem SSK31 og det flow, 

anlægget er egnet til. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGUR 13 
EKSEMPEL PÅ SAMMENHÆNGEN MELLEM SSK VÆRDIEN (SOM ER ET UDTRYK FOR UV INTENSITETEN) OG FLOW FOR 
ET TYPISK UV AGGREGAT (FIGAWA, 2008) 
 

                                                                    
30 Opgivet enten som SSK-254 nm per meter eller UV-T ved en bestemt lagtykkelse. 
31 SSK = (-log(T(1 cm)/100)) x 100, hvor T(1 cm) er transmissionen igennem et 1 cm tykt vandlag 
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Ved validering og dimensionering af UV anlæg tager man hensyn til ældning via en såkaldt ældnings- 

og belægningsfaktor. Værdien af denne ligger typisk inden for området 0,7 til 0,832. Faktoren vil ligge 

på 0,8, hvis UV-anlægget har effektiv rengøring og/eller god vandkvalitet (dvs. lavt potentiale for 

dannelse af belægninger) og en lampeintensitet, som reduceres med 10 % i løbet af lampens garan-

terede levetid (Bolton & Cotton, 2008). 

Derudover er der et antal spørgsmål, som man bør tage stilling til i forbindelse med dimensioneringen: 

• Type af aggregat (lav- eller mellemtryk) 

• Hvor i processen skal UV anlægget placeres? 

• Er der af hensyn til fleksibilitet og sikkerhed brug for flere aggregater? 

• Hvorledes skal styring og regulering ske? 

• Hvad sker, hvis strømmen svigter kort- eller langvarigt?? 

 

Planlægningen af UV desinfektionsanlæg bør altid baseres på de lokale forhold og således på grundige 

undersøgelser og kortlægning af det dimensionerende vandbehov, kvaliteten på vandet, som skal UV 

bestråles, og kvaliteten af den lokale strømleverance. Det er også vigtigt at have et godt overblik over 

variationsområdet for de nævnte forhold. Behovet for UV vil være størst, når vandkvaliteten er dårligst. 

En god proces for planlægning af et UV anlæg kan ifølge US EPA (2006) inddeles i følgende trin: 

1. Målet med UV desinfektionen, de vigtigste målorganismer og ønsket om log reduktion/krav til UV 

dosis. 

2. Placering/integration af UV-anlægget i den øvrige vandbehandling, herunder også arealkrav 

3. Nøgleparametre for design: 

a. Vandkvalitet 

b. Dannelse af belægninger/ældning 

c. Dimensionerende flow 

d. Strømforsyning (og stabiliteten af denne) 

4. Potentielle typer af UV aggregater og strategier for måling af UV dosis 

5. Valideringsspørgsmål og -metode 

6. Foreliggende trykhøjder og tryktabsforhold 

7. Arealbehov for de potentielle placeringer og reaktortyper 

8. Valg af reaktortype og placering ud fra omkostninger og sammenlignende vurderinger 

9. Endeligt design. 

 

Nogle af disse punkter er yderligere detaljeret i det følgende. 

US EPA (2006) giver endvidere en oversigt over, hvilke forhold der bør tages med i specifikationen til 

leverandøren.  

11.1.1 Målet med UV desinfektionen og krav til UV dosis 

I de allerfleste tilfælde bør anvendes en dosis på 400 J/m2 (40 mJ/cm2), som er en standardværdi 

anvendt i store dele af Europa. Der findes omfattende dokumentation om effektiviteten af denne dosis, 

og de fleste UV aggregater har dimensioneringstabeller for denne dosis. I særlige tilfælde, f.eks. hvor 

vandet i forvejen behandles med desinficerende midler (hvor der altså i forvejen er andre sikkerheds-

foranstaltninger i funktion), kan kravet til dosis sættes ned. Dette bør dog være vel gennemtænkt og 

eventuelle risici på grund af forskellige mikroorganismer gennemanalyseret. 

Udover at vælge dosis bør man også tage stilling, hvorledes denne dosis skal være beregnet/testet. Det 

er enklest at gå ind for biodosimetrisk testning, da det kan være svært at sammenligne de enkelte 

producenters beregningsmodeller. Samtidigt er det relevant at kræve, at anlægget er certificeret i 

henhold til ÖNORM (østrigsk system), DVGW (tysk system) eller US EPA.  

Certificering efter ÖNORM eller DVGW sker kun i forhold til en dosis på 400 J/m2. Ved valg af en 

mindre dosis kan man beregne en såkaldt skaleret biodosimetrisk dosis. 

                                                                    
32 Den amerikanske US EPA standard angiver et større interval 
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11.1.2 Dimensionerende vandmængde 

UV anlæg bør dimensioneres for den maksimale vandføring igennem anlægget, hvilket som regel vil 

svare til den vandmængde, som vandværket er dimensioneret for. Hvis vandværket normalt kører med 

et flow væsentligt under den maksimale kapacitet, og denne mere ses som en reserve, er det bedre at 

dimensionere efter den produktion, som reelt er sket de seneste år, for at undgå for stor overdimen-

sionering. Ifølge US EPA (2006) skal mindst 95 % af produktionen kunne behandles inden for speci-

fikationerne, og det dimensionerende flow må kun overskrides i en fastsat (lav) procent af tiden. Svensk 

Vatten (2009) anbefaler, at hvis man vælger at dimensionere for faktisk og ikke maksimal kapacitet, at 

man så tjekker, at dosis ved maksimal kapacitet bliver mindst 250 J/m2. 

For at sikre, at dosis til enhver tid opfylder kravene, bør man kende flowet gennem alle UV aggregater, 

som således alle bør være forsynet med flowmåler. Alternativt bør man have andre metoder til at 

registrere flowet igennem de enkelte UV aggregater (Norsk Vann, 2008). 

11.1.3 Dimensionerende vandkvalitet 

Effektiviteten af UV desinfektion er som flere gange nævnt stærkt afhængig af vandkvaliteten (se især 

Kapitel 9). Det er derfor vigtigt at foretage en grundig kortlægning af vandkvaliteten og variationen i 

denne, før et UV anlæg installeres. Norsk Vann (2008) anbefaler at indsamle mindst 3 års vand-

kvalitetsdata som grundlag for dimensioneringen af et UV anlæg. Denne regel gælder også for UV 

anlæg for vandforsyningsanlæg baseret på overfladevand, hvor variationen i kvaliteten er væsentligt 

større end for grundvand. Til gengæld vil der typisk også foreligge flere målinger per år.  

Såfremt der foretages anden vandbehandling, før UV anlægget tænkes placeret, vil dette også have 

betydning for vandkvaliteten. 

Man skal være opmærksom på, at maksimalt vandforbrug og værst vandkvalitet ikke nødvendigvis 

optræder samtidigt, hvorfor en dimensionering for ekstremerne for begge parametre kan føre til 

overdimensionering. Her kan en anvendelse af flere aggregater i serie eller parallelt være en fordel, 

således at antallet af aggregater i drift bestemmes af de for tiden gældende behov. Specielt hvis man har 

højt nitratindhold i vandet, skal man være ekstra opmærksom på, at man ikke risikerer meget kraftige 

overdoseringer af UV, da dette kan medføre nitritdannelse ved høje nitratindhold. 

11.1.4 Fabrikater og modeller 

En liste over forskellige producenter/fabrikater af UV-anlæg med tilhørende udstyr kan findes på 

International Ultraviolet Associations (IUVA) hjemmeside, www.iuva.org. 

11.1.5 Aggregattyper 

Valg af aggregattype afhænger til dels af vandkvaliteten. Drejer det sig om grundvand, som normalt har 

et lavt indhold af organisk stof (TOC < 2 mg/l), spiller valget mellem lav- eller mellemtryk dog ikke den 

store rolle ud fra et teknisk synspunkt eller med hensyn til påvirkning af vandkvaliteten. Hvis vandet er 

hårdt og let giver anledning til belægninger på varme overflader, kan mellemtryksanlæg dog give flere 

problemer med belægninger på kvartsglasset, og potentielt er der også større risiko for nitritdannelse, 

hvis man har forhøjet indhold af nitrat i vandet.  

For grundvand er valget således mere et økonomisk spørgsmål, og man kan lade valget basere på en 

vurdering af investeringsomkostningen samt et antal års driftsomkostninger. 

Et andet afgørende forhold kan være graden af styring. På små vandværker uden avanceret styring og 

med stor variation i vandbehov og dermed flow igennem anlægget, kan UV doserne ved meget lave flow 

blive vældigt høje, hvorfor man måske bør undgå mellemtryksanlæg.  

På igen andre vandværker, hvor UV anlægget skal placeres inden for det eksisterende anlægs rammer, 

kan pladsforhold være afgørende, hvorfor mellemtryksanlæg vil være at foretrække, da de som regel er 

mere kompakte. 

11.1.6 Placeringsalternativer 

Almindeligvis placerer man UV anlæg så sent i behandlingskæden som muligt, da anlægget dels vil 

fungerer bedre, når vandet er forbehandlet, og der dels er mindre risiko for genforurening, jo tættere på 

forbrugeren anlægget er.  
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UV anlægget bør selvfølgelig placeres under hensyntagen til pladsforhold og den hydrauliske kapacitet. 

Tryktabet henover et UV aggregat ligger på 0,2 til 1 meter for selve aggregatet og hertil kommer tryktab 

i rørføringer, ventiler og flow målere. Hvis ikke det er muligt at arbejde med et tryktab af denne 

størrelse, kan det være nødvendigt at ombygge anlægget, f.eks. ved at sænke vandstanden i rentvands-

tanken, udskifte rør eller ventiler, modificere driften af filteret, installere booster pumper eller ved at 

vælge et UV aggregat med et mindre tryktab. Den eventuelle indflydelse af sådanne ændringer på vand-

værkets øvrige dele skal selvfølgelig indgå i overvejelserne, f.eks. rentvandstankens resulterende kapa-

citet, sugehøjden for de pumper, der pumper ud fra rentvandstanken, indflydelse på opholdstiden for 

eventuelle andre desinfektionsprocesser (hvis der er sådanne) og eventuelle reduktioner i opholdstiden 

i filtrene. 

UV anlægget kan enten placeres: 

• på et samlet udløb fra filtrene, før rentvandstanken 

• på hver filterlinje for sig, hvis de har separate rentvandstanke 

• efter rentvandstanken 

• før eller efter anden desinfektion. 

 

Det er her forudsat, at der altid findes en rentvandstank med kapacitet på mindst et døgns forbrug. 

Fordelen ved at placere UV anlægget på et samlet udløb fra filtrene er, at man bliver uafhængig af 

driften af det enkelte filter, hvilket giver større fleksibilitet. Løsningen kan blive vanskeliggjort af, at 

den eksisterende hydrauliske kapacitet i det samlede udløb ikke er tilstrækkelig stor. 

Hvis UV aggregatet installeres på udløbet fra hvert af de eksisterende filtre, vil dette i princippet kunne 

gøres uden etablering af nye bygninger eller rum. Der kan være for lidt plads i de eksisterende rum, og 

forholdene kan være mindre egnede for de nødvendige elektriske installationer. Endvidere kan for-

holdene sætte begrænsninger på mulighederne for rørføringer til ind- og udløb til aggregatet, hvilket 

kan være i uoverensstemmelse med de certificeringer, der måtte foreligge for det pågældende aggregat. 

Generelt er der også behov for flere aggregater ved sådan en løsning end ved etablering af aggregatet på 

en samleledning. Den samlede drift af filtre og UV aggregater bliver mindre fleksibel og mere kom-

pleks, bl.a. på grund af den nødvendige nedkøling og genopvarmningsperiode for lamperne, efter at de 

har været slukket, f.eks. i forbindelse med en regenerering af filtrene. 

Hvis UV aggregatet placeres før rentvandstanken, er det vigtigt, at man grundigt overvejer mulig-

hederne for genforurening i tanken. Som det fremgår af Sundheds- og Naturstyrelsens rapport fra 2011 

om mikrobiologiske forureninger, opstår disse ofte i tilknytning til rentvandstanken. 

UV aggregatet kan også placeres efter rentvandstanken. Herved sikrer man en ensartet kvalitet på det 

vand, som skal desinficeres, og man undgår variationer i vandkvaliteten på grund af modning af filtrene 

og øget filtreringshastighed, f.eks. som konsekvens af spuling af parallelle filterenheder33.  

Hvis rentvandstanken fungerer som udligningsbassin i forhold til distributionsnettet, vil flowet variere 

i takt med vandbehovet, hvilket vil gøre styringen mod en ensartet desinfektion i UV aggregatet 

vanskeligere. Endvidere vil denne placering medføre, at UV aggregatet skal designes til at kunne klare 

et større tryk, at der skal eventuelt etableres flere aggregater for at kunne håndtere den større variation 

i flow, at trykstød kan slå kvartsglasset eller måske selve lamperne i stykker34, at der kommer mindre 

tryk i distributionssystemet p.g.a. tryktabet i UV aggregatet. 

Der er også eksempler på placering af UV anlæg i forbindelse med højdebeholdere og andre tryk-

stigningsstationer ude i distributionssystemet. Her er det vigtigt at være at være opmærksom på risiko 

for trykstød og deraf følgende skade på kvartsglas og lamper. Institut for Vand & Miljøteknologi, DTU 

(Corfitzen & Albrechtsen, 2010) har for vand center Syd undersøgt effekten af UV belysning bl.a. i 

ledningsnettet.  

                                                                    
33 Og man sikrer sig, at UV anlægget behandler evt. forureninger opstået i forbindelse med rentvandstanken 
34 Herved vil der kunne komme glas og måske kviksølv ud i selve distributionssystemet, hvorimod at det vil synke til bunds i 
rentvandstanken, såfremt UV aggregatet er placeret før rentvandstanken 
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Den mikrobielle vandkvalitet blev undersøgt over en etårig periode (2009 - 2010), efter at der var 

installeret UV-anlæg på Dalumværket, ved Holkebjergvej trykforøger og ved Sanderum højdebeholder. 

Resultaterne blev sammenlignet med en tilsvarende undersøgelse i 2004 - 2005, inden UV-anlæggene 

blev installeret, og hvor vandet havde en god kvalitet med en høj grad af biostabilitet. Sammen-

ligningen gav ingen indikation af, at UV-behandlingen havde haft en negativ effekt på vandkvaliteten. 

Hvis UV desinfektion kombineres med anden desinfektion, specielt kloring, bør dette som beskrevet i 

9.2.1 ske efter UV aggregatet, gerne så tæt på dette som muligt. Der bør dog altid findes en prøve-

tagningsmulighed mellem UV aggregatet og doseringen af et andet desinfektionsmiddel. 

UV desinfektion er følsom overfor luftbobler i vandet, hvorfor man skal sikre sig, at der ikke er risiko 

for, at der trækkes luft med ind i indløbet til aggregatet, og at der i aggregatet eller i den forudgående 

rørføring ikke opstår undertryk eller tryksænkninger, som kan føre til, at opløste gasser udskilles som 

bobler. Det er også vigtigt, at det er let at udlufte UV aggregatet og tilslutningsrørene ved påfyldning, og 

at der findes passende tilslutninger til påfyldning og aftapning af vaskemiddel til rengøring. 

Ved placeringen bør der generelt tages hensyn til: 

• Fleksibilitet/uafhængighed i forhold til drift af andre anlægskomponenter og behandlingstrin 

• Variationer i vandmængde og vandkvalitet bør minimeres 

 

11.1.7 Sektionering og redundans 

Det er ofte hensigtsmæssigt at dele et UV anlæg op i flere separate aggregater for at få større sikkerhed 

og gøre vedligeholdelsen nemmere. Det vil også gøre det nemmere at tilpasse behandlingen til 

variationer i flow.  

Sædvanligvis opdeler man i flere reaktorlinjer, hvor hver linje opfylder en vis andel af det samlede 

kapacitetsbehov, for eksempel to linjer med hver 100 % kapacitet, tre linjer med hver 50 % eller fire 

linjer med hver 33 %.  

For et ikke helt lille værk kan anlægget f.eks. deles på 3 aggregater, hvor de to er i drift, og det tredje er 

standby. Omkostningerne til rør, ventiler og flowmålere stiger selvfølgeligt med antallet af aggregater, 

men i nogle tilfælde kan det dog være billigere at installere flere mindre standardaggregater end et 

stort. 

Der findes anlæg med to eller flere aggregater i serie, hvilket er en billigere løsning, som dog giver 

mindre fleksibilitet. 

11.1.8 Prøvetagning 

UV aggregater bør være forsynet med haner til udtagning af prøver til analyse af vandkvalitet og doku-

mentation af desinfektionseffektiviteten f.eks. som log reduktion for relevante mikroorganismer. Da 

niveauet af mikroorganismer er lavt, kan dette dog være vanskeligt at analysere for; evt. kan kimtallet 

være en god måleparameter. 

11.1.9 Styring og regulering 

Store UV anlæg er ofte forsynet med avancerede styresystemer, hvor den aktuelle dosis beregnes ud fra 

UV transmission, UV intensitet og flow. Ved at effektregulere lamperne og tænde og slukke dem, kan 

dosen styres til at holde sig på et på forhånd fastlagt niveau (f.eks. 400 J/ m2). Anlægget vil være for-

synet med alarm i tilfælde af for lav dosis. 

For mindre UV anlæg beregnes i stedet et tilladeligt driftsområde i form af en kombination af intensitet 

og flow, som er fastlagt i forbindelse med certificeringen. Her skal styresystemet sørge for, at det flow, 

som er tilladt ved den aktuelle UV intensitet, ikke overskrides.  

Hvis der skal installeres flere aggregater, skal det også gennemtænkes, hvorledes styring af dette skal 

foregå: skal der f.eks. startes yderligere aggregater, hvis et vist flow overskrides, eller kan dette ske 

manuelt, eller evt. via vandværkets øvrige styresystem. 
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Aggregaterne er som regel forsynet med en sikkerhedslås (interlock), som anvendes ved opstart for at 

blokere åbning af ventiler til aggregatet, indtil det er opvarmet og har nået fuld effekt. Sikkerhedslåsen 

bruges også til at nødlukke ventiler eller stoppe pumper, i tilfælde af at UV aggregatet slukker. Den 

stopfunktion bør findes for at sikre, at ikke-desinficeret vand ikke sendes ud til forbrugerne.  

Det er vigtigt på forhånd at tænke igennem, hvorledes UV anlægget skal fungere sammen med resten af 

vandværket i tilfælde af strømafbrydelse og mindre spændingsfald, som stopper visse dele af anlægget, 

men ikke andre. Der kan etableres UPS aggregater til at sikre imod strømafbrud, men dette er en 

forholdsvis dyr løsning. 

 

 

 

[Tekst - slet ikke næste linje da det indeholder et sektionsskifte - se linjer ved at slå Vis/skjul  til]  
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Bilag 1: Skema til brug for systematisk dataindsamling 

For hvert interview anføres dato og kontaktoplysninger samt eventuelle bemærkninger vedrørende 

eventuelt eftersendt materiale, senere kontakt. Om nødvendigt anvendes nyt skema ved 

efterfølgende kontakt eller supplerende ark til detaljerede oplysninger. På de supplerende ark 

anvendes udover dato og kontaktoplysninger de på skemaerne anvendte bogstaver for kontakttype 

og tal for de enkelte spørgsmål, altså f.eks. A2 for supplerende oplysninger fra danske anlæg vedr. 

årsag til anvendelse af UV. 
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A. Spørgsmål til danske anlæg der anvender UV 

1) Hvor meget vand behandler vandforsyningsanlægget? 

 

 

2) Hvad var årsagen til starten på anvendelse af UV 

 

 

3) Anvendes andre desinfektionsmetoder udover UV? 

 

 

4) Anvendes UV permanent eller i særlige situationer? hvilke? 

 

 

5) UV-anlæggets dimensionering og placering 

 

 

6) Anlægs- og driftsomkostninger 

 

 

7) Energiforbrug 

 

 

8) Praktiske erfaringer (herunder vedligehold) 

 

 

9) Problemer 

 

 

10) Hvad er det tilladelsesmæssige grundlag for anvendelsen? 

 

 

11) Andet 
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B. Spørgsmål til ikke-danske anlæg der anvender UV 

1) Hvor meget vand behandler vandforsyningsanlægget? 

 

 

2) Hvad var årsagen til starten på anvendelse af UV 

 

 

3) Anvendes andre desinfektionsmetoder udover UV? 

 

 

4) Anvendes UV permanent eller i særlige situationer? hvilke? 

 

 

5) UV-anlæggets dimensionering og placering 

 

 

6) Anlægs- og driftsomkostninger 

 

 

7) Energiforbrug 

 

 

8) Praktiske erfaringer (herunder vedligehold) 

 

 

9) Problemer 

 

 

10) Hvad er det tilladelsesmæssige grundlag for anvendelsen? 

 

 

 

11) Andet 
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C. Spørgsmål til leverandører af UV anlæg 

1) Typiske størrelser på anlæg? 

 

 

2) Typiske priser på anlæg 

 

 

3) Anvendes typisk andre desinfektionsmetoder udover UV? 

 

 

4) UV-anlæggets dimensionering og placering 

 

 

5) Vedligeholdelsesproblemstillinger, levetid 

 

 

6) Energiforbrug 

 

 

 

7) Praktiske erfaringer  

 

 

8) Problemer 

 

 

9) Andet 
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Bilag 2: Nøgleoplysninger fra de kontaktede anlæg 
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TABEL 8 
DATA M.M. FRA DE KONTAKTEDE ANLÆG 

 Danmark Sverige Norge 

 Tinghøj Tune Silkeborg Vissegård Sjöbo Dalsjöfors Öby Dale Espeland Jordals-

vatnet 

Kismul Svarte-

diget 

Sædalen 

Produktion, 

m3/d 

60.274 685 7.200 2.640 22.000 1.600 43.836 4.658 33.700 15.068 7.123 60.274 6.850 

Vandtype Grund-

vand 

 Grund-

vand 

Grund-

vand 

Overflade-

vand 

Grund-

vand 

Grund-

vand 

Overflade-

vand 

Overflade-

vand 

Overflade-

vand 

Overflade-

vand 

Overflade-

vand 

Overflade-

vand 

UV anvendes 

til 

Primær 

desinfek-

tion 

Primær 

desinfek-

tion 

  Primær 

desinfek-

tion 

Primær 

desinfek-

tion 

Primær 

desinfek-

tion 

Primær 

desinfek-

tion 

Primær 

desinfek-

tion 

Primær 

desinfek-

tion 

Primær 

desinfek-

tion 

Primær 

desinfek-

tion 

Primær 

desinfek-

tion 

UV placering   Før 

rentvands

-bassin 

Efter 

boring 

Før lille 

tank 

Før lille 

tank 

 Før lille 

tank 

  Efter 

rentvands-

bassin 

 Før 

rentvands-

bassin 

Anvendelses-

tidspunkt 

Perma-

nent 

Ved reno-

vering 

Perma-

nent 

Akut  + 

Perma-nent 

Perma-

nent 

Perma-

nent 

Perma-

nent 

Perma-

nent 

Perma- 

nent 

Perma-

nent 

Perma-

nent 

Perma-

nent 

Perma-

nent 

Anden 

desinfektion 

Nej Nej Nej Nej Kloramin Kloramin NaClO Klordioxid NaClO Nej Nej Nej Nej 

UV effek-

tivitet, kW 

132  15 8 12 1,5 37,8 2,64  142,2 88,8 190  

Anlægs-

fabrikat 

  Wedeco Berson 

(inline) 

Trojan Trojan Wedeco Wedeco Wedeco Berson 

(inline) 

Berson 

(inline) 

Berson 

(inline) 

Trojan 

Særligt Auto-

styring 

  Flow-

styring 

     3 effekttrin 3 effekttrin 3 effekttrin  

Viskersystem         Ja Ja Ja Ja Nej 

UV dosis, 400   400 200 200 74 430 400 400 400 400 400 
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J/m2 

Lampelevetid, 

timer 

    12.000 12.000 16.000       

Energiforbrug 

kWh/år 

107.000    100.000 13.000 280.320 23.125   192.720 657.000 114.000 

Energiforbrug 

kWh/m3 

0,005    0,013 0,022 0,018 0,014 0,035 0,043 0,074 0,041 0,046 

Investering, 

DKK 

3.580.000  400.000  880.000 176.000   7.000.000 5.000.000    

El-udgift, 

DKK/år 

90.ooo    88.000 11.440        

Lampeudgift, 

DKK/år 

70.000    88.000 11.440        

Driftsudgifter 

DKK/år 

160.000    176.000 22.880        

Driftsudgifter 

DKK/m3 

0,007    0,022 0,039        

Anbefaling 1     Hurtig levering af 

reservedele 

 Reserve-

dele  

Uoriginale lamper 

Anbefaling 2     400 J/m2   H3PO4 

vask 

Oxalsyre vask 

Anbefaling 3     Trinløs regulering af 

dosis 

  3 godkendelser 

Anbefaling 4         Ekstra 

reservekapa

citet 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

[Tekst - slet ikke næste linje da det indeholder et sektionsskifte - se linjer ved at slå Vis/skjul  til] 

 



 

 
 

Harakdsgade 53 
DK - 2100 København Ø  
Tlf.: (+45) 72 54 30 00 

www. nst.dk 

UV-behandling 

Fordele og ulemper ved anvendelse som ekstra sikkerhed i drikkevandsforsyningen 

Rapporten beskriver fordele og ulemper ved at tillade UV-behandling som ekstra sikkerhed i 

drikkevandsforsyningen. Som led i undersøgelsen er eksisterende viden om UV-behandling samlet. 

Rapporten beskriver den danske lovgivning på området samt andre relevante standarder og vejledninger. 

Der er givet forslag til, hvilke overvejelser vandforsyninger og kommuner kan gøre sig, når de overvejer 

henholdsvis at ansøge eller give tilladelse/afslag på ansøgning om UV-behandling. Fordele og ulemper er 

gennemgået, Endelig indeholder rapporten en teknisk beskrivelse af UV-behandling, indflydelsen på 

vandkvaliteten, teknologien bag UV-behandling og dimensioneringsgrundlag for anlæggene. 

 


