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Formål
• I projektet skal udviklingen af installationer
og energi- og vandbesparende tiltag over de
sidste 25 år afdækkes og beskrives. Der
gennemgås såvel enkelte installationer som
deres installation i bygningen. Hvor det må
forventes at de forskellige installationer har
en indbyrdes afhængighed beskrives denne.
• Gennemgangen omfatter således også
forskellige bolig- og institutionstyper.
• Det skal vurderes, hvilke af de
identificerede forhold og løsningerne, der kan
have størst indflydelse på legionellavækst i
vandinstallationer.
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Gennemgåede bygningstyper
• Enfamiliehuse
• Flerfamilieejendomme
• Institutioner
• Skoler
• Svømmehaller
• Plejecentre

• Installationerne og kravene til disse
tager udgangspunkt i typer efter 1995.
• Bygningstyper tager udgangspunkt i
alle aldre af bygninger, men med
udgangspunkt i de installationer de
enten indeholder eller har fået i
forbindelse med en renovering.

Installationstyper
• Installationstyper ud fra normer og
standarder på tidspunktet samt
bygningstype
• ”Gammeldags” installationer i
enfamiliehuse, flerfamilieboliger og
institutioner
• Fordelerrørsinstallationer i
enfamiliehuse og flerfamilieboliger

Materialer der er gennemgået
• Galvaniserede stålrør

• Galvaniserede stålrør

• Kobberrør

• Kobberrør

• Rustfri stålrør
• Plastrør
• PEX-rør
• ALU-PEX-rør

• Disse kan kun anvendes i visse dele af
Danmark efter 2013 på grund af for høj
afsmitning af zink og kobber.

• Rustfor stålrør
• Plastrør
• PEX-rør
• ALU-PEX-rør

Brugsvandsopvarmere og opvarmningsmedier
• Beholderløsninger

• Olie

• Ladekredssystemer

• Gas

• Vekslerløsninger

• Fjernvarme

• El
• Ren el
• Varmepumpe

• Solvarme

• Biomasse

Brugsvandsopvarmere og opvarmningsmedier

Fokuspunkter for legionella – Eksempler Opvarmningsmedier
•

• Ældre type af olie- eller gasfyret anlæg

• Fjernvarmeinstallation med varmeveksler

Ældre type af olie- eller gasfyret anlæg med separat kedel
og varmtvandsbeholder tilsluttet ved siden af. Det er igen
vigtigt ved denne type af anlæg, at fremløbstemperaturen
på centralvarmen ikke sænkes til under 50 °C, da varmt
brugsvandstemperaturen følger denne.

• Temperaturen på det varme brugsvand styres af en
termostatventil med en føler i rørsystemet efter
varmeveksleren. Der er normalt mindre end 1/2 liter
vand i en varmeveksler. Der er i denne type af anlæg
minimal risiko for opformering af bakterier og
legionella, da varmtvandsproduktionen foregår
samtidig med, at det varme vand anvendes, og vand
volumet i veksleren er meget lille.

• Varmtvandsbeholderen er ofte stor, op til 250 liter da
opvarmningen af den er langsom. Store beholdere betyder
ofte at opholdstiden for det varme vand er relativ stor,
hvilket øger risiko for opformering af bakterier og legionella.
• Der er i denne type af anlæg risiko for, at der kan komme
vækst af bakterier og legionella i beholder og rørsystem,
hvis temperaturen på kedlens driftstermostat skrues ned
under 50 °C.

• I installationer med fordelerrørsinstallation og
separat rør frem til hvert af tapstederne vil der
normalt ikke være problemer med opformering af
bakterier, såfremt temperaturen er stillet til over 50
°C.

Armaturer

Sammenfatning - Enfamiliehuse
• Driftstemperaturen for det varme brugsvand kan for både olie-, naturgas- og
fjervarmeanlæg være indstillet lavt (50 ºC eller lavere) i bestræbelserne på at opnå
varmebesparelser. Den lave temperatur giver øget risiko for bakterie- og legionellavækst.
• For huse opvarmet med varmepumper er det vigtigt, at varmepumpen kan levere en
temperatur, der er højre end 60 °C fx ved brug af en el-patron. Såfremt temperaturen på
varmepumpen holdes under 50 °C, fx af hensyn til god driftsøkonomi og virkningsgrad på
varmepumpen, er der øget risiko for bakterie- og legionellavækst.

• Ved renovering af brugsvandsanlæg i enfamiliehuse, hvor dele af den eksisterende
installation genanvendes, vil der være risiko for, at denne allerede har opbygget biofilm, og
den kan desuden være forurenet med legionella eller bakterier generelt.

Sammenfarning - flerfamilieboliger
• Anlæg med store beholdere betyder ofte, at opholdstiden for det varme vand er relativ
lang. Der er derfor i denne type af anlæg risiko for, at der kan komme vækst af bakterier
og legionella i beholder og rørsystem, idet der er øget risiko for, at temperaturen i dele af
installationen (beholderbund og cirkulationskredsen) kan komme ned under 50 °C.
• Hvis der er ønske om at udføre termisk desinfektion (temperaturgymnastik) af hele
installationen kan det være vanskeligt, da det tager lang tid at hæve temperaturen i hele
beholderen tilstrækkeligt (op over 60 oC).
• Det vurderes at risikoen for bakterie og legionellavækst i anlæg udført som
ladekredssystemer eller vekslersystemer er lav, da opholdstiden er kortere og samtidig er
mulighederne for termisk desinfektion langt bedre på grund mindre vandvolumen og større
opvarmningskapacitet.

Sammenfatning - Institutioner

• Da varmtvandsforbruget på skoler, plejehjem og andre offentligt ejede institutioner kan
være meget uensartet over døgnet og ugen, er det vigtigt at sikre, at der er en god
indregulering og dermed gennemstrømning af alle dele i installationen således at det
sikres, at temperaturerne ikke kommer under 50 oC på noget tidspunkt.
• Det er også vigtigt, at alle nedlagte ledninger er fraskåret installationen, således at der ikke
forekommer ”døde ender” i systemet.
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