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Oversigt over indlæg

• Legionellaudfordringer og brugsvandsløsninger hos stort boligselskab

• Eksempel på risikovurdering af brugsvandsinstallation med anvendelse af nyt værktøj



Legionellaudfordringer og brugsvandsløsninger hos stort 
boligselskab

• Legionellaudfordringer

• Udtjente installationer der ofte er mere en +30 – 50 år gamle (teknisk levetid)

• Manglende drift og vedligehold (forringer den tekniske levetid)

• Anlæg – opbygning – indregulering/regulering/balance – dimensioner –
isolering – risiko for fugt

• Lokalbestyrelsernes økonomiske prioritering – Tekniske installationer 
prioriteres ikke



Udtjente installationer der ofte er mere en +30 – 50 år 
gamle (teknisk levetid)

Installationer udført af varmforzinkede stålrør regnes at have en teknisk levetid svarende til mellem 40 –
50 år. Den praktiske levetid er meget afhængig af bl.a. vandkvalitet og drift og vedligehold af 
installationerne. Den praktiske levetid kan afhængig af forholdende variere fra mellem 3 – 80 år.



Manglende drift og vedligehold (forringer den tekniske 
levetid)



Anlæg – opbygning – indregulering/regulering/balance –
dimensioner – isolering – risiko for fugt

Motor pillet af motorventil. Indreguleringsventil på 
cirkulationsstreng defekt og utæt.

Galvaniseret stålrør med 
gammel isolering med 
mineraluld og pap.



Lokalbestyrelsernes økonomiske prioritering – Tekniske 
installationer prioriteres ikke

• Reglerne for beboerdemokrati i almene boliger er i LBK nr 1203 af 03/08/2020, 
Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v, og i BEK nr. 70 af 26/01/2018, Bekendtgørelse 
om drift af almene boliger m.v.

• Det er afdelingens beboere, der vedtager budgettet, herunder den vedligeholdelse, fornyelse 
og de forbedringer, der skal foretages. 

• Beboerne vælger af deres kreds en afdelingsbestyrelse, som har den daglige kontakt til 
administration og bestyrelse i boligorganisationen. Der skal holdes mindst et årligt 
afdelingsmøde for beboerne, hvor der bl.a. forelægges regnskab og behandles budget. Ofte 
indkaldes der til flere møder bl.a. ved større forbedringsarbejder og andre udgiftskrævende 
opgaver.



Lokalbestyrelsernes økonomiske prioritering
Krav om henlæggelser til vedligeholdsarbejder

• Den almene boligsektors vedligeholdelse og 
henlæggelser Februar 2022 –Vejledning.

• 2.3 Henlæggelser til vedligeholdelse 

• For at sikre de almene beboere mod pludselige 
lejestigninger i forbindelse med gennemførelse af 
vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder skal de 
almene boligafdelinger, i henhold til 
almenboliglovens § 68 og driftsbekendtgørelsens §§
62 – 68, foretage passende henlæggelser med 
henblik på finansiering af udgifter til planlagte og 
periodiske vedligeholdelsesarbejder. 

• Midler, der er henlagt til vedligeholdelse, må ikke 
anvendes til andre formål end dem, de er henlagt til.



Legionellaudfordringer og brugsvandsløsninger hos stort 
boligselskab

• Brugsvandsløsninger

• De seneste 10 – 15 år er der foretaget optimering af VV systemer bl.a. med 2 
beholdere i serie pga. afkølingen

• Strengregulering optimeret til termisk/statiske med egenskaber der kan klare 
termisk desinfektion

• Der er udarbejdet kravsspecifikationer til rådgivere

• Aktivering af driftspersonalet



• Risikovurdering of forbrugernes fordelingsnet

1. Medlemsstaterne sikrer, at der foretages en risikovurdering af forbrugernes fordelingsnet. Denne
risikovurdering indeholder følgende elementer:

a) en generel analyse af de potentielle risici, der er forbundet med forbrugernes fordelingsnet og tilhørende 
produkter og materialer, og om disse potentielle risici påvirker vandkvaliteten pa det sted, hvor det tappes fra 
vandhaner, der sædvanligvis anvendes til drikkevand; denne generelle analyse indebærer ikke en analyse af 
individuelle ejendomme, og

b) kontrollen af de parametre, der er opført i bilag I, del D, i ejendomme, hvor der er konstateret specifikke risici 
for vandkvaliteten og menneskers sundhed i forbindelse med den generelle analyse, der udføres i henhold til 
litra a).

Hvad angår Legionella eller bly kan medlemsstaterne beslutte at fokusere kontrollen, der er omhandlet i første 
afsnit, litra b), på prioriterede ejendomme.

EU’s drikkevandsdirektiv 2021 - Artikel 10
Risikovurdering af forbrugerens fordelingsnet



Risikovurdering hvordan kan det gøres?
Risikovurderingsværktøj udviklet i EUDP projekt
EUDP (Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram)

• I forbindelse med det EUDP projektet, EUDP2020 – projekt J.nr. 64020-1099: ”Legionellasikring af 
energieffektivisering for installationer og forsyning”, der er ved at blive gennemført, er der udviklet 
et risikovurderingsværktøj der har til formål, at brugeren ved hjælp af dette kan vurdere og evt. 
sammenligne risici i enkelte eller flere installationer.

• Værktøjet er baseret  på et FMEA (Failure mode effects analysis) risikovurderingsskema der er 
almindeligt anvendt inden for flere industrier fx vindmølleindustrien.

• Værktøjet forventes at være testet på eksempler på aktuelle installationer når projektet afsluttes.

• Værktøjet er primært baseret på de risikoparametre der kan udredes af en konkret installation, og 
en vægtning af disse.

• Eksemplerne er taget fra aktuelle gennemgange af installationer i ejendomme hos KAB.



Indledende registreringsskema anvendt til registrering af ejendomme hos KAB



Efterfølgende bearbejdning i et simpelt risikovurderingsskema med kommentarer fra KAB



Registering af risikoparametre ud fra skema



Eksempler på risikoparametre overført til FMEA skema
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FMEA – udkast til risikovurderingsskema





• Risikoparametre – konsekvens vægtning



Eksempel – Isolering – Tiltag for at forbedre



Eksempel – Isolering – Tiltag for at forbedre



Eksempel – Materialer – Tiltag for at forbedre



Eksempel – Materialer – Tiltag for at forbedre



Resultat forbedret efter 
forslag til ændringer

Inden forbedringer i input 5



Resultat forbedret efter 
forslag til ændringer

Efter forbedringer i input 5



Afsluttende bemærkninger

• Værktøjet vil ved afslutningen af projektet have gennemført analyser af eksemplerne fra KAB

• Værktøjet udvikles løbende med fx justeringer af de valgte parametre, og med udvælgelse af 
nye parametre.

• Brug af værktøjet på konkrete installationer/bygninger vil kunne kræve konkrete justeringer i 
parametre m.v. i værktøjet.

• Brug af værktøjet vil kræve instruktion.




