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Baggrund for indlæg
• Baggrunden for indlægget er, at TI/projektgruppen er blevet gjort bekendt med
den risikovurdering som HOFOR har gennemført for deres spildevands
pumpestationer i 2013.
• HOFOR’s risikovurdering er anvendt som inspiration til hvordan andre
risikovurderinger kan gennemføres, eventuelt med forskellige ændringer o
justeringer.
• Det er derfor ikke selve indholdet af risikovurderingen der har været anvendt, men
i stedet metoden der har været analyseret of efterfølgende bearbejdet.

Formålet med den gennemførte risikovurdering
• Denne risikovurdering har til hensigt, at tilvejebringe et grundlag for spørgsmålet:
• Giver den nuværende praksis en reel sikring imod forurening af vandforsyningen via ”Forsynings”
vandinstallationer på spildevands- pumpestationer, når disse er udført iht. de i kravspecifikationen
beskrevne retningslinjer?
• Risikovurderingen er foranlediget af arbejdet i ”Faggruppe spildevandspumpestationer”, idet det er blevet
klart, at den nuværende praksis, formelt set, ikke lever op til standarden EN/DS 1717 eller Rørcenteranvisning
015, der understøtter området.
• ”Forsynings” hidtidige praksis er i overensstemmelse med den praksis andre større forsyninger har valgt. Det
er praktisk set, ikke er muligt at benytte den i standarden krævede sikring på flertallet af
spildevandspumpestationer i ”Forsynings”s og andre forsyningers område, grundet den fysiske opbygning af
disse.

Kriterier
• Konsekvensen af blot én hændelse anses for uacceptabel.
• Vurderet sandsynlighedsfrekvens for én forureningssag fra 2 hændelser / 100 år
alle ”Forsynings” spildevandspumpestationer relateret til vandslange
tilkoblet pumpeinstallation for hurtigfiks af driftsproblem.
• Vurderet sandsynlighed for returføring af forurening ved fast0,01 Hændelse / 100 år
installation af højtryksspuler på afløbsstationer.
Ved forurening med sæbe er TBS ventiler en godkendt løsning.

• Vurderet samlet sandsynlighed, for én forureningssag 0,0003 hændelser / 100 år for alle
”Forsynings” pumpestationer set i en 100 års periode
og relateret til alle øvrige identificerede hændelser.

Konklusion
• På baggrund af ovenstående konkluderes at:
•

Selv kortvarig tilkobling af en spuleslange til pumpeinstallationen, er ikke en acceptabel
arbejdsprocedure og skal forhindres.
At der alternativt skal installeres sikring med frit vandspejl som foreskrevet i EN/DS 1717.

•

Den nuværende praksis, herunder brug af TBS ventiler (Tilbagestrømningssikring) klasse BA,
giver en passende sikkerhed mod forurening af vandforsyningen, for øvrige identificerede
hændelser.

• Konklusionerne baseres på den forudsætning, at alle installationer er udført iht.
kravspecifikationens krav og kontrolleres regelmæssigt herfor.

Problemstilling

I ælder pumpestationer er der
ofte et virvar af rør.
Der er ofte spuleventiler hvor det
er muligt at montere
spuleslanger.
Installationen er vanskelig at
overskue, og det kan være
vanskeligt at installere korrekte
tilbagestrømningssikringer.

Anbefalinger

• I det omfang den relativt høje risiko, relateret til mulig tilkobling af slange, ikke kan accepteres, kan følgende
supplerende tiltag tænkes:

1. At demontere spuleinstallationer og medbringe vand på servicebiler
2. At installere sikringer for mediekategori 5, dvs. løsninger med luftgab. Dette kan / bør ikke gøres på
installationer uden overbygning. Vil kunne eliminere problemet med tilkobling af slanger men er i sig selv
sårbart ved oversvømmelser.
Beregnet forureningsfrekvens: 0,01 hændelse / 100 år relateret til oversvømmelse.
3. Gennemføre gentagende opdragelseskampagner for de medarbejdere der kan have omgang med
spildevandsinstallationer. Vil maksimalt kunne reducere den beregnede hændelsesfrekvens med en faktor 10
til 0,2 hændelse / 100 år, og skal gentages for at virkningen kan påregnes i det lange løb.

Gennemførelse af risikovurdering
• Risikoanalysen er derfor primært fokuseret mod:
• Identificering af hændelser og sammenfald af hændelser der kan give anledning til
tilbageføring af forurening til drikkevandsforsyningen fra spildevandspumpestationer.
• Tiltag til minimering af sandsynlighed.
• Vurdering af sandsynlighed forekomsten af de identificerede hændelser.
• De ovenstående punkter er vurderet i en workshop.

Bemærkninger til vurderinger af sandsynlighed
• Sandsynlighed for tryksvigt på en tilfældigt valgt vandinstallation i ”Forsynings”
forsyningsområde.
• Baseret på statiske data kan det opgøres, at en gennemsnitlig forbruger (stik) oplever bortfald af
forsyningstrykket i 0,0000096% af tiden. Omsat til minutter / min er dette af tiden eller 9,63*10-8
min/min.
• Der regnes med en frekvens på 1*10-7*24*60 = 1,4*10-4 afbrydelser / (dag * stik)

• Hvis hændelsen kræver et efterfølgende tryksvigt, men uden nødvendig samtidighed regnes med
1,4*10-4 * 365 = 5*10-2 afbrydelser /( år * station)

Vurdering af tilbageføring gennem TBS ventil Type BA hvis
der ikke forekommer tryksvigt på vandforsyning
•

Hvis der er sket en forurening af vandet i installationen nedstrøms TBS ventilen. Kan forureningen da føres videre tilbage til den opstrøms side uden
sammenhæng med et tryksvigt på vandforsyningen?

•

Det vurderes at dette er teoretisk muligt men at sandsynligheden for en hændelse er meget lav.

•

Sandsynligheden anslås på den baggrund til 1/10.000 gange/(år * installation). Følgende er lagt til grund:

•

Teoretisk kan bakterier bevæge sig mod vandstrømmen. Visse typer kan bevæge sig selv.

•

Virus kan ikke bevæge sig selv. Tilbageføring af virus kræver at derfor, at vandet bevæger sig baglæns..

•

Levetiden for de sygdomsfremkaldende bakterier kan normal måles i dage i koldt vand, men efter en henfaldskurve med få der får en længere
levetid. Hvor der kan leves i begroning kan levetidenden være noget længere.

•

Ved sivning i eksempelvis dryppende tapsted, vil der være en minimal vandføring gennem TBS ventil og dermed åbning mellem tilgang og afgang af
TBS ventil.

•

Stikledningers længde (> 20 m) giver i sig selv en sikkerhed imod tilbageføring af forurening, forudsat at vandet ikke strømmer baglæns.
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