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1 Virksomhedsoplysninger 

Andelsselskab med begrænset ansvar 

Kristrup Vandværk A.m.b.a.  

Telefon: 86 40 98 82 

Hjemmeside: kristrup.dk 

E-mail: kontor@kristrup.dk 

 

Distribueret eller produceret m3 pr døgn (2017): 416 m3 (som gennemsnit over året) 

 

Driftsansvarlig/kontaktperson 

Michael Mose, kontor@kristrup.dk, 41 60 98 82 

 

Formand 

Henrik Skriver Møller, formand@kristrup.dk Mobil: 40 99 98 83 

 

 

2 Generelle mål 

Hovedformålet med kontrolprogrammet er at sikre, at det vand, forbrugeren får ud af sin vandhane, er rent 

og sundt. Det primære kontrolsted er derfor forbrugerens taphane, og det er her drikkevandsbekendt-

gørelsens kvalitetskrav skal være opfyldt. 

Desuden skal analyserne kontrollere og dokumentere vandkvaliteten i ”hele vandforsyningssystemets 

længde”. Det vil sige, at der foruden ved forbrugerens taphane skal analyseres fra boringerne samt 

forskellige steder i systemet, dvs. hovedsagelig fra afgang vandværk og fra vandforsyningens ledningsnet.  

mailto:kontor@kristrup.dk
mailto:formand@kristrup.dk
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3 Kontrolprogram 

3.1 Analysepakker 
Kontrolparametrene er sammensat til 6 analysepakker, der tager udgangspunkt i bilag 1 til 8 i 

drikkevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsynings-anlæg. Bek. nr. 

975 af 27/06/2018) samt i bilag A til F i den tilhørende vejledning (som kun findes delvist og i udkast). 

 

Analysepakke Beskrivelse 
Lovpligtigt antal 

pr. år 

Taphane, Gruppe A parametre Bilag 5, punkt 2 i drikkevandsbekendtgørelsen. 4 

Taphane, Gruppe B parametre Bilag 5, punkt 2 i drikkevandsbekendtgørelsen. 1 

Driftskontrol Ledningsnet Bilag F i vejledningen til drikkevandsbekendtgørelsen.  

Driftskontrol Afgang værk Bilag E i vejledningen til drikkevandsbekendtgørelsen.  

Boringskontrol Jf. bilag 8 i drikkevandsbekendtgørelsen.     1/4* 

Driftskontrol Mikrobiologi 
Bilag 1 d i drikkevandsbekendtgørelsen. Udtages 

typisk i forbindelse med service/vedligehold. 

 

*Dvs. én prøve hver 4. år pr. boring. 

 

3.2 Analysekalender 
For de analyser, hvor hyppighederne ikke er lagt fast via bekendtgørelsen, (dvs. driftskontrol ledningsnet og 

afgang vandværk) er der overvejende brugt anbefalinger fra Danske Vandværker. 

Analysekalender 

Forbrugers taphane Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analyser/år  

Analyseadresser. Prøve Sted, 

(adresser i tabel næste side) 
 PS-1   PS-2   PS-3   PS-4   

Taphane, Gruppe A (straks)  X   X   X   X  4 

Taphane, Gruppe B           X  1 

Ledningsnet              

Driftskontrol Ledningsnet 

(flush) 
 X   X   X   X    4* 

Driftskontrol Mikrobiologi 

(efter behov) 
             

Vandværk              

Driftskontrol Afgang Værk 

(Asser Rigs Vej 54) 
 X   X   X   X  4 

Driftskontrol Afgang Værk 

(Gl. Clausholmvej 3) 
 X   X   X   X  4 

Råvand / Boringskontrol              

Boring 1 – DGU: 68 536  2020      2024         1/4** 

Boring 2 – DGU: 68 592  2021      2025     1/4 

Boring 3 – DGU: 68 061  2020      2024     1/4 
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Forbrugers taphane Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analyser/år  

Boring 4 – DGU: 68 137  2021      2025     1/4 

Boring 5 – DGU: 68 823  2020      2024     1/4 

*Tages op til revurdering efter ét år 

**Dvs. hvert 4. år 

 

3.3 Analyseadresser og kontaktinformation 
 

Prøvested Adresse Telefon Sted Kommentar 

Afgang vandværk 
Boringskontrol 

Kristrup Vandværk 
Asser Rigs Vej 54 
Gl. Clausholmvej 3 

41 60 98 82 
Hane på manifold. 
Skilt på prøvehane. 

Kontakt vandværks-
passer 30 minutter før 

PS-1 
Michael Mose 
Præstegårdsvej 3 

41 60 98 82 Køkkenhane 
Kontakt forbruger 30 
minutter før 

PS-2 
Plejecenter Tirsdalen 
Rs. Hougårds Vej 42A 

89 15 27 23 Køkkenhane 
Adgang til prøvehane 
kræver ikke 
forudgående aftale. 

PS-3 
Randers Produktionsskole 
Engboulevarden 30 

86 41 82 00 Køkkenhane 
Adgang til prøvehane 
kræver ikke 
forudgående aftale 

PS-4 
Lasse Rasmussen 
Hjortevej 13 

23 72 97 15 Køkkenhane 
Kontakt forbruger for 
aftale om tidspunkt 

 

 

3.4 Risikovurdering 
 

A. Kildeplads/indvindingsopland 

Kildeplads og indvindingsopland anses for at være velbeskyttet. Dette med henvisning til den foretagne 

kulstof 14 analyse i 2008 der angiver vandets alder til mellem 10000 og 15000 år gammelt og til den 

ionbytning der finder sted. Dette harmonerer fint med den Tritium analyse, vandværket fik foretaget i 

1995, der angav vandets alder til mere end 100 år. 

Ud over de af Randers Kommune nævnte skal nævnes Kristrup Kirkegård, der ligger 140 meter syd for 

kildepladsen på Gl. Clausholmvej og 120 meter sydøst for kildepladsen på Asser Rigs Vej. Dette, sammen 

med Randers Kommunes liste, anses ikke for at have indvirkning på de to kildepladser med henvisning til 

ovenstående aldersbestemmelser. 

Randers Kommune har, ud fra eksisterende materiale fra Region Midtjylland, undersøgt om der er 
forurenede grunde indenfor 300 meter fra boringerne. Der er oplysninger om følgende i 300 meter zonerne 
til Kristrup Vandværks boringer: 

Adresse Virksomheds-/forureningstype Afstand til kildeplads Nr. Region Midt 

Vennelystvej 54 C Renseri. Flere klorerede 
opløsningsmidler 

200 m NV for Asser Rigs Vej 731-00910, V2 

Gl. Clausholmvej 2 Bearbejdning af jern og stål 30 m til Gl. Clausholmvej vv 731-00813, V1 
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Clausholmvej 6 Nuværende tankstation. Regionen 
har ingen oplysninger om 
jordforurening, 

40 m til Gl. Clausholmvej vv 731-00122, V1 

Kristrupvej 139 Oplagsplads. Ingen oplysninger om 
type 

80 m til Gl. Clausholmvej vv 731-00862, V1 

Clausholmvej 23 Maskinindustri. 275 m til Gl.Clausholmvej vv 731-00585, V1 

 

B. Boringer 

Alle boringer overvåges online og alle er ført op i overjordiske huse. Boringerne kører alternerende i løbet 

af indvindingsperioden (14 timer/døgn). 

Råvandsledninger muffesvejst PE. 

Boring 1 – 3 er beliggende på Asser Rigs Vej 54 & 54A. Boring 4 & 5 er beliggende på Gl. Clausholmvej 3. 

På Asser Rigs Vej er der etableret kørevej til boringer. På Gl. Clausholmvej kan boringer nås fra offentlig vej. 

 

Boring 1 - DGU-nr. 68 536. Etableret i år 1970.  

 Boringen er udforet i 2003 med Ø125mm PVC 

Boring 2 - DGU-nr. 68 592. Etableret i år 1980.  

 Boringen er ført op i overjordisk hus i 2010. 

 Boringen er tryk prøvet i 2017. 

 Ny råvandspumpe og tryktransduser i 2017. 

Boring 3 - DGU-nr. 68 061. Etableret i år 1942.  

 Ny tryktransduser i 2014. 

Boring 4 - DGU-nr. 68 137. Etableret i år 1952.  

 Boringen er tryk prøvet og ført op i overjordisk hus i 2010. 

 Råvandspumpe renoveret i 2010. 

Boring 5 - DGU-nr. 68 823. Etableret i år 1950.  

 Boringen tryk prøvet i 2014. 

 Råvandspumpen er renoveret i 2014. 

 

C. Bygning 

Begge bygninger anses for at være i god stand. 

 

D. Behandlingssystem 

Begge anlæg i god stand, serviceres årligt af Silhorko. Begge anlæg er fra 2002. Der iltes både på filter og i 

iltningsrør. Iltningsluft går gennem partikel- & kulfilter. 

 

E. Beholderanlæg 

Begge rentvandsbeholdere efterses indvendigt hvert 5. år. Beholder på Asser Rigs Vej er en elementtank fra 

Perstrup og er inspiceret og renoveret i 2017. Beholder på Gl. Clausholmvej er en støbt betontank og er 

inspiceret i 2018. 
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Begge beholdere er monteret med dobbelt dæksel med tilhørende udluftningshætter. 

 

F. Udpumpningsanlæg 

Begge anlæg er i god stand og serviceres en gang årligt af Grundfos. Asser Rigs Vej P1 er fra 2015 og 

fungerer som nat/nødpumpe (batteridrift). P2 til P5 er fra 2018 og er Grundfos CR32-3, 5,5kW. Gl. 

Clausholmvej P1 til P5 er fra 2018 og er Grundfos CR15-05, 4,0kW. 

 

G. Ledningsanlæg 

Generelt i god stand. Hovedledning forbi tankstation er renoveret i 2017 med diffusions tæt PE rør fra 

Uponor. 

Alle erhvervsvirksomheder er blevet risikovurderet, efter DS/EN 1717 og fået monteret kontrollerbare 

kontraventiler efter risiko. 

 

H. Andet 

På begge værker udføres egenkontrol. Der måles for ilt, pH & ledningsevne ugentlig. Analyser for 

ammonium, nitrit & nitrat udføres månedligt. Begge med måleudstyr fra Hach, der ligeledes servicerer en 

gang årligt. 

 

3.5 Ændringer i analyseparametre eller –hyppigheder 
Risikovurderingen har ikke givet anledning til ændringer i analyseparametre eller – hyppigheder. 

 

3.6 Indhold af de enkelte analysepakker for Kristrup Vandværk 
I det følgende oplistes indholdet af de enkelte analysepakker for Kristrup Vandværk.   

3.6.1 Taphane. Gruppe A parametre 

Gruppe A parametre er Escherichia coli (E. coli), coliforme bakterier, kimtal ved 22 °C, farve, turbiditet, 

smag, lugt, pH, ledningsevne og jern.  

3.6.2 Taphane. Gruppe B parametre 

Gruppe B parametre er alle parametre, som ikke analyseres under Gruppe A, og som er fastsat i bilag 1 a - 
d. 

Her udelades parametre, som har at gøre med vandbehandling dvs. fra bilag 1 b i bekendtgørelsen følgende 
parametre: Sølv, chlorit, chlorat samt summen af disse, bromat. Der udelades desuden radioaktivitets-
indikatorer. Fra bilag 1 c udelades sum af trihalomethaner. 

Som noget nyt er stofferne Desphenyl-chloridazon, Methyl-desphenyl-chloridazon,  1, 2, 4-triazol og N, N- 

dimethylsulfamid (DMS) kommet med i Bilag 2 i drikkevandsbekendtgørelsen.  

Kontrol for pesticider flyttes til afgang vandværk. 

3.6.3 Boringskontrol 

Ved boringskontrol skal der analyseres for de stoffer, der er oplistet i bekendtgørelsens bilag 8.  
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3.6.4 Afgang vandværk 

Det er besluttet, som udgangspunkt at bruge de analyseparametre, der er anbefalet i Bilag E i vejledningen 

til bekendtgørelsen. Samtlige pesticider jf. bilag 1 c og bilag 2 i bekendtgørelsen analyseres ved afgang 

vandværk og pesticider udgår således af taphaneprøverne.  

Da vejledningen til drikkevandsbekendtgørelsen endnu ikke er færdig og udgivet, gengives Bilag E som Bilag 

1 i dette dokument. 

3.6.5 Ledningsnet analyser 

Det er besluttet som udgangspunkt at bruge de analyseparametre, der er anbefalet i Bilag F i vejledningen 

til bekendtgørelsen. 

Da vejledningen til drikkevandsbekendtgørelsen endnu ikke er færdig og udgivet, gengives Bilag F som Bilag 

2 i dette dokument. 
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Bilag 1. Kontrol afgang vandværk 

Bilag E fra vejledningen. Kontrolparametre ved afgang fra et vandindvindingsanlæg 

Kontrolparameter  
 

Bemærkninger  
 

Temperatur   

pH   

Ledningsevne   

NVOC   

Natrium  Kontrolleres, hvis vandbehandlingen omfatter blødgøring, som kan resultere i 
forhøjede værdier  

Ammonium   

Jern, total   

Mangan, total   

Nitrat   

Nitrit   

Ilt   

Aggressiv kuldioxid  
 

 
 
Kontrolleres ved fund i indvindingsboring  
 

Svovlbrinte  
 Methan  
 Chlor, frit og total  Eller rest af andet desinfektionsmiddel. Kontrolleres kun, hvis vandet 

desinficeres. Analyser for frit og totalt chlor foretages på prøveudtagningsstedet.  

Coliforme bakterier   

Escherichia coli (E.coli)   

Kimtal ved 22 ˚C   

Enterokokker   

Clostridium perfringens, herunder 
sporer  

Kontrolleres, hvis vandet hidrører fra eller påvirke af overfladevand.  
 

Hårdhed   

Aluminium  Aluminium kan indgå i vandbehandlingsprodukter på et forsyningsanlæg og kan 
afsmitte fra anvendte materialer (beton og cement).  

Arsen   

Nikkel   

Strontium  Kontrolleres, hvis vandet indvindes fra områder med skrivekridt.  
 Sølv  Kontrolleres, hvis der anvendes sølv til desinfektion  
 Pesticider og nedbrydningsprodukter, 

jf. bekendtgørelsens bilag 1 c og 2, 
boringskontrollen mv.  

Kontrolstedet flyttes fra taphane til afgang vandværk, da der for pesticider og 
nedbrydningsprodukter ikke vil ske nogen negativ ændring af den målte værdi af 
de pågældende parametre frem til og med forbrugers taphane.  

Andre uorganiske sporstoffer og 
organiske mikroforurening, jf. 
bekendtgørelsens bilag 1 b-c og 
boringskontrollen mv.  

Udelades, da der analyseres for dem ved taphane 
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Bilag 2. Kontrol ledningsnet 

Bilag F fra vejledningen. Kontrolparametre ved analyser på ledningsnet 

Kontrolparameter  
 

Bemærkninger  
 

Nitrit  
 

 

Coliforme bakterier  
 

 

Escherichia coli (E.coli)  
 

 

Kimtal ved 22 ˚C  
 

 

Enterokokker  

Clostridium perfringens, herunder 
sporer  

Kontrolleres kun, hvis vandet hidrører fra eller påvirke af overfladevand  
 

Aluminium  
 

Aluminium kan indgå i vandbehandlingsprodukter på et forsyningsanlæg og kan 
afsmitte fra anvendte materialer (beton og cement).  
 Arsen  

 
 

Bly  

Cadmium  
 

 

Chrom  
 

 

Kobber  
 

 

Nikkel  
 

 

Zink  
 

 

Materiale monomerer  
 

Relevante stoffer kontrolleres afhængigt af de anvendte rørmaterialer.  
 Flygtige organiske chlorforbindelser  

 
Kontrolleres, hvis forsyningsledning af plast går igennem arealer forurenet med 
organiske chlorforbindelser, f.eks. renserigrunde.  
 Benzen  

 
Kontrolleres, hvis forsyningsledning af plast går igennem arealer forurenet med 
olieprodukter, f.eks. benzinstationer.  
 PAH-forbindelser  

 
PAH-forbindelser kan udelades af kontrollen, hvis det vides, at der i 
ledningsnettet ikke er rør, som er coatede med tjærestoffer.  
   

 

 


