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1 Perspektivering
1.1 Forretningsplan og muligheder for GRUNDFOS BACMON
Projektet har illustreret og dokumenteret anvendeligheden af BACMON for real-time overvågning af bakterier og
partikler i forbindelse med idriftsættelse af nye drikkevandsledninger. Desuden er det blevet demonstreret, at
samme sensor også kan bruges til at måle den relative mængde af biofilm og ikke mindst den relative vækstrate
for biofilm på indersiden af nyligt installerede rørledninger og generelt i systemet.
Projektet har ligeledes illustreret anvendelsen af BACMON i felten under skylning af nye ledninger i forbindelse
med nye anlæg eller renoveringer. Ved at anvende et real-time mål for tilvækst af biofilm som indikator for,
hvornår skylningen af nye ledninger er tilstrækkelig, kan der spares store mængder vand sammenlignet med de
nuværende procedurer, der involverer prøvetagning og manuelt analysearbejde med en resultat-forsinkelse på
flere dage. Desuden giver sensoren mulighed for at reducere udtagning af prøver og efterfølgende analyse til et
minimum i slutningen af skylleproceduren.
De iagttagelser, der er gjort i denne forbindelse, underbygger samtidig den hypotese, der oprindelig var
udgangspunktet for projektet – at med en stabil biofilm i den nye ledning, så stabiliseres også kimtallet i det
vand, der transporteres i ledningen.
På et mere generelt plan kan anvendelsen af avancerede mikrobiologiske sensorer resultere i betydelige
besparelser for mellemstore og store vandværker (se tabel 1.1 herunder, kapitel er vedlagt i bilag).
Tabel 1.1 Mulig besparelse ved anvendelse af avancerede mikrobiologiske
sensorer for et vandværk, der leverer til 10.000 kunder 1
Aspect

Annual Savings ($USD)

Water & Chemical Conservation

$27,000

Time & Travel Conservation

$50,000

Boil Water Advisory Mitigation

$23,000

Infrastructure Financing

$20,000

TOTAL OPEX

$120,000

Infrastructure Deferral

$530,000

TOTAL CAPEX

$530,000

Projektet har allerede skabt øget opmærksomhed omkring anvendelsen af BACMON som real-time monitor i
drikkevandssystemer generelt og som biofilm-indikator specifikt. Det forventes, at den øgede opmærksomhed
samt den dokumentation, der er tilvejebragt gennem dette projekt, kan være medvirkende til den fremtidige
succes for BACMON nationalt og internationalt i et ellers konservativt marked.

Tabel fra Patrick A. Whalen, Dan Kroll, and Peter Gallant, ” The Need for Speed – Rapid Evolution of Microbiological Testing in
Drinking Water i Skovhus & Højris (2018). Microbiological Sensors for the Drinking Water Industry. IWA Publishing.
https://www.iwapublishing.com/books/9781780408682/microbiological-sensors-drinking-water-industry
1
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1.2 Optimeret idriftsættelsesprocedure af nye PE-rør ved Aarhus Vand
Vandbranchen i Danmark benytter i dag materialet polyethylen (PE) til nye rørprojekter.
Før 2017 blev nye PE-rør idriftsat ud fra følgende generelle principper hos Aarhus Vand (Vejledningsnummer
4.15):
1.
2.
3.

Svampning af nyt rør
Skylning med 4x nyt rørs rørvolumen
Tæthedsprøvning

Der blev udført fast prøvetagning (kimtal 22 og 37) ved alle transmissions- og råvandsledninger samt ved enkelte
ledninger der blev vurderet særligt vigtige.
Siden 2017 er nye PE-rør blevet idriftsat efter en optimeret procedure, som bygger på nedenstående principper
(Vejledningsnummer 03.64):
1.
2.
3.
4.

Pre-flush af det opstrøms gamle system inden der kobles til det nye
Svampning af nyt rør
Skylning med 8x nyt rørs rørvolumen
Tæthedsprøvning

Fortsat fast prøvetagning (kimtal 22 og 37) ved alle transmissions- og råvandsledninger samt enkelte ledninger der
blev vurderet særligt vigtige. Der er generelt øget fokus på arbejdsprocessernes indflydelse på renheden af vandet
i det nye rør med størst mulig fokus på DDS-rigtig udførelse. Illustrationen herunder viser den optimerede
fremgangsmåde for idriftsættelse af nye PE-rør hos Aarhus Vand, som er blevet til efter opnået viden i dette
projekt.
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Figur 1.1 Overblik over ny procedure for idriftsættelse af nye PE-rør, der er blevet udviklet i projektet og taget i brug i
2017 af Aarhus Vand. Konceptet blev præsenteret ved en workshop på NORDIWA 2018 i Oslo i juni 2018 af KL Hansen.
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1.3 DNA database over nøglemikroorganismer fra ikke-chlorerede drikkevandssystemer
De indsamlede oplysninger om bakteriesammensætning i biofilm fra drikkevand vil være et godt udgangspunkt for
en DNA database over bakterier i drikkevandssystemer (vand, sediment, biofilm, etc.). Projektet har tilvejebragt
oplysninger baseret på såvel rørmateriale, alder og driftsforhold, samt betydningen af etablerings- og
indkøringsforhold. En tilsvarende database kaldet MiDAS (Microbial Database for Activated Sludge)2 er over en
årrække blevet udviklet af Aalborg Universitet med fokus på sammensætningen af mikroorganismer i
rensningsanlæg og forbindelsen til forskellige driftsproblemer.
Ved fortsat at udbygge den datamængde, der er indhentet i dette projekt, vil det på sigt være muligt at etablere en
tilsvarende database for ikke-chlorerede drikkevandssystemer. En sådan database kan være med til at kaste lys
over diversitet og dynamik blandt mikroorganismer, der ellers er ukendte i dag, fordi de ikke dukker op i de
vækstbaserede metoder (kimtalsanalyser). De anvendte sekvenseringsteknikker i dette projekt er i en hastig
udvikling inden for mange industrier3. Fordelene er at disse sekvensanalyser giver bedre data i form af øget
specificitet og nøjagtighed. Tilmed er prisen ved at være nede i et niveau, hvor de kan måle sig med de
konventionelle kimtalsanalyser. Det kan på sigt betyde, at flere drikkevandsselskaber vil kunne anvende
metoderne og dermed både bidrage til udbygningen af en database og drage fordel af at søge i den.
Projektet har skabt et vigtigt momentum nationalt og internationalt og skabt et idegrundlag for, hvordan denne
DNA database vil kunne blive udformet i fremtiden.
1.4 Formidling
En række formidlingsaktiviteter er udført under eller planlagt efter projektets afslutning (se Tabel 1.2 og 1.3).
Tabel 1.2 Udførte formidlingsaktiviteter i projektet

2
3

Arena
Dansk Vand nr. 5 2015

Type
Artikel

FoU konference på VIA
University College 2017

Foredrag

IWA World Water Congress
& Exhibition 2018 i Tokyo

Poster

Nordic Drinking Water
Conference 2018 i Oslo

Poster

Nordic Drinking Water
Conference 2018 i Oslo
IWA Publishing 2018

Foredrag

IWA Publishing 2018

Bogudgivelse

Bogkapitel

Titel
IWA konference om biofilm i
drikkevandssystemer
Biofilm i drikkevandssystemer: Optimeret
idriftsættelse af rør og tanke og
videreudvikling af biosensor
Commissioning of new drinking water
pipes – role of biofilms in the distribution
network
Characterization of biofilms that develop
during the installation phase of new
drinking water pipes in Aarhus, Denmark
Monitoring water quality in new water
pipes
Chapter 9: Counting totally matters –
using GRUNDFOS BACMON for network
monitoring
Microbiological Sensors for
the Drinking Water Industry

Ansvarlig
Torben Lund Skovhus og
Ditte A. Søborg
Torben Lund Skovhus

Torben Lund Skovhus

Torben Lund Skovhus

Kristian L. Hansen
Bo Højris et al.

Torben Lund Skovhus og Bo
Højris

MiDAS Field Guide - http://www.midasfieldguide.org
Applications of Molecular Microbiological Methods (Ed. Skovhus et al.) - https://www.caister.com/ammm
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Tabel 1.3 Planlagte formidlingsaktiviteter efter projektets afslutning
Arena
Dansk Vand Konference
2018
Danish Water Forum
Årsmøde 2019

Type
Foredrag

Ansvarlig
Torben Lund Skovhus

Artikel

Titel
Biofilmens rolle ved idriftsættelse af nye
PE-rør
Long-term analysis of the abundance,
diversity and activity of microorganisms
in biofilm from newly installed drinking
water PE pipes
Characterization of biofilms that develop
during the early installation phase of new
drinking water PE pipes
Long-term analysis of the abundance,
diversity and activity of microorganisms
in biofilm from newly installed drinking
water PE pipes
Under udarbejdelse

Water Research Journal

Videnskabelig
artikel

Biofouling: The Journal of
Bioadhesion and Biofilm
Research

Videnskabelig
artikel

The Source
Dansk Vand nr. 1 2019

Artikel

Under udarbejdelse

Inge Hald, DANVA

Nordic Drinking Water
Biofilm Symposium 2019

2-dages
symposium

Nordic Drinking Water Biofilm
Symposium 2019, Horsens, Denmark

IWA Biofilms 2019
Biofilms and their
interaction with surfaces
IWA Biofilms 2019
Biofilms and their
interaction with surfaces

Workshop

Under udarbejdelse

Torben Lund Skovhus; VIA
University College og
Catherine Paul, Lund
University
Torben Lund Skovhus & Bo
Højris

Foredrag eller
poster

Under udarbejdelse

Foredrag

Ditte A. Søborg

Torben Lund Skovhus

Ditte A. Søborg

Journalist fra The Source

Torben Lund Skovhus, Ditte
A. Søborg & Bo Højris

Fra den 25.-26. april 2019 afholdes “Nordic Drinking Water Biofilm Symposium: Biofilm in drinking water systems –
benefits, limitations and possibilities” med nedenstående indhold (uddrag fra markedsføringsmaterialet ses i Figur
1.2):
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The Nordic Drinking Water Biofilm Symposium (NDWBS) is a 2-day symposium that takes place during springtime
2019 at VIA University College, Horsens, Denmark.
From the organizers: Our general observation is that there is too many meetings right now with too packed
programs and not enough time for interactions among scientists, industry staff and students.
Therefore, we came up with an event that should follow these few simple principles:
-

-

-

The first day(s) should start with some basics for
students to capture the idea of the symposium
We should have enough time for networking and
discussions around posters (mainly prepared by
students)
We should discuss real problems from the field with
the folks working with the plants/assets everyday
(utility owners)
The focus should be on pros and cons of biofilms in
the drinking water system from the well to the tap
It should be cheap for both students and senior staff
to participate
The event should have a social aspect that will make
an informal atmosphere

We hope this will stimulate meetings of the same kind in
the future.
Currently we have the following confirmed Key Note
speakers for the symposium:



Dr. Frederik Hammes, Swiss Federal Institute of
Aquatic Science and Technology
Dr. Isabel Douterelo, The University of Sheffield,
United Kingdom

In addition, the event has commitment from a total of 10 invited high profile speakers from industry and
academia. It is the intention to host a maximum of 100 people at the event.

Figur 1.2 Uddrag fra markedsføringsmateriale for Nordic Drinking Water Biofilm Symposium - Biofilm in drinking
water systems – benefits, limitations and possibilities
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2 Evaluering
2.1 Projektets mål
Projektet har belyst den positive effekt af naturlig biofilm i stabilisering af den mikrobiologiske vandkvalitet i ikkechlorerede drikkevandssystemer.
Ved introduktion af nye rør i distributionsnettet udvikles en biofilm på rørvæggen. Tilblivelsen påvirkes af
vandkvaliteten, den eksisterende biofilm opstrøms den nye rørsektion, flowhastigheden, rørmaterialet,
temperatur, etc. Biofilmens påvirkning af vandkvaliteten har, på kort sigt under idriftsættelser og på lang sigt efter
flere års drift, kun i ringe grad været dokumenteret og undersøgt i detaljer. Denne viden er vigtig for at kunne
optimere idriftsættelsesproceduren ved installation af fx nye PE-rør i det eksisterende ledningsnet og for at
forbedre vandkvaliteten hos forbrugerne. Således har det været målsætningen for dette projekt at undersøge den
kort- og langsigtede effekt af den udviklede biofilm i ny-installerede drikkevandsledninger og dens effekt på
vandkvaliteten med henblik på at optimere idriftsættelse af nye/renoverede rør og tanke i distributionssystemer
hos store og små vandværker.
Som en naturlig og integreret del af dette arbejde med biofilm er der behov for udvikling af en sensor, der
automatisk moniterer på udvikling af biofilm. Det har været projektets mål at afprøve og udvikle på sensoren
GRUNDFOS BACMON til automatisk monitering af udvikling af biofilm i ikke-chlorerede drikkevandssystemer.
2.2 Projektets udbytte og værdi for vandbranchen
Projektet har dokumenteret en variation i sammensætningen af moden biofilm i vandværkers rentvandstanke og
forskellige steder i distributionssystemet, der var påvirket af materialet for både rør og tanke. Derudover har
projektet vist indflydelse af både opstrøms vandkvalitet og moden biofilm på tilblivelse og sammensætning af ung
biofilm i nye PE-rør i det eksisterende distributionssystem. Vandbranchen benytter i dag ofte polyethylen (PE) til
nye rør og rustfrit stål til nye tanke, så det er derfor besluttet ikke at gå videre med en egentlig guide til
materialevalg i dette projekt. Men viden om materialers betydning for sammensætningen af biofilm kan udnyttes
af samtlige vandværker, når nye rør og tanke idriftsættes.
Ved idriftsættelse af nye rør i det eksisterende distributionsnet, skylles rørene indtil vandet opfylder
kvalitetskravene, en proces, der kræver store vandmængder og mange mandetimer. Det er ofte høje værdier fra
analysemetoden kimtal 22, der forsinker idriftsættelsen. Projektet ønskede derfor at sætte særligt fokus på at
bekræfte denne stigning i kimtal 22 samt at identificere de bakterier i vandfasen, der registreres ved
analysemetoden. Projektet viste i kontrollerede laboratorieforsøg og i felten en stigning af kimtal 22 i dagene efter
idriftsættelse af nye PE-rør til over grænseværdien på 200 CFU/mL (se figur 3.8). En stigning i antal af
mikroorganismer og deres aktivitet blev desuden bekræftet med qPCR og ATP. Ved en nærmere karakterisering af
mikrobiologien identificerede projektet frigivelse fra biofilmen/tilstedeværelsen i vandfasen af en bestemt
bakteriel familie, Comamonadaceae som årsag til de forhøjede kimtal.
Projektet dokumenterede, at GRUNDFOS BACMON kunne udføre målinger på både fritsvævende bakterier og
bakterier i biofilm, der var i overensstemmelse med resultater af de manuelle analysemetoder. Sensoren blev i
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forbindelse med forsøgene afprøvet med succes i en mobil version i felten. Sensoren har således stort potentiale
for vandbranchen både på vandværket og i distributionsnettet (Se afsnit 1.1).
Aarhus Vand har under projektet udarbejdet en ny og opdateret procedure, der skal sikre en optimeret
idriftsættelse af nye PE-rør i distributionssystemet i fremtiden. Den øgede viden om tilblivelsen og udviklingen af
biofilm i danske drikkevandssystemer er hertil udnyttet til at sikre den kortest mulige tid fra idriftsættelse til faktisk
ibrugtagning (minimering af indkøringsperiodens vandforbrug og mandetimer), som er mulig uden at gå på
kompromis med vandkvaliteten.
2.3 Milepælsskemaer
Vedlagt i bilag.

3 Teknisk notat
Forsøgene i dette projekt var opdelt i fire arbejdspakker. Arbejdspakke 1 bestod af en screening af moden biofilm
på opgravede rørstykker af forskellig alder og materialetype. Arbejdspakke 2 bestod af et langtidsforsøg (20
måneder) med høstning og undersøgelse af biofilm fra nye PE-rør fra to lokaliteter hos Aarhus Vand. Arbejdspakke
3 bestod af en afprøvning af en mobil version af GRUNDFOS BACMON ved idriftsættelse af en ny rørstrækning (PE
rør) på ca. 500 meter hos Aarhus Vand i efteråret 2017. Arbejdspakke 4 indeholdt en opsamling og evaluering af
de tekniske erfaringer med GRUNDFOS BACMON (både den stationære og mobile version) gennem projektet.
3.1 Arbejdspakke 1 – Screening af moden biofilm fra opgravede rør hos Aarhus Vand
Resultaterne fra denne arbejdspakke gav indledningsvist et overblik over de forskellige typer af mikroorganismer
(diversitet), deres aktivitet og hyppighed, der findes i distributionssystemet hos Aarhus Vand på forskellige typer af
materialer af forskellig alder. Der blev høstet biofilm fra følgende materialetyper:








PE
PEL
PVC
Støbejern
Eternit
Rustfrit stål
Beton

Resultaterne indarbejdes i skrivende stund i en videnskabelig artikel, hvorfor alle detaljer og grafer ikke kan
medtages i denne rapport. Vi henviser derfor til den kommende publikation for forskningsresultater. Overordnede
konklusioner og resultater fra denne arbejdspakke inkluderer imidlertid:
Ved kortlægning af mikrobiologisk forekomst, diversitet og aktivitet af moden biofilm fra rørprøver fra Aarhus
Vand observeredes følgende:



ATP blev målt i et interval på 2000-6000 pg/cm2
DNA blev succesfuldt ekstraheret fra alle biofilmprøver fra felten
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DNA blev succesfuldt sekvenseret (NGS) fra alle biofilmprøver fra felten
En Principal Component Analysis viste forskelle i de mikrobielle samfund mellem prøver fra
rentvandstanke (4 prøver), prøver fra rørmaterialer (7 prøver) og prøver fra Ice Pigging af rør (2 prøver)
(se Figur 3.1).
Forekomst (relative abundance) af de 25 dominerende slægter blev dokumenteret
Rørmaterialet havde en effekt på sammensætningen af det mikrobielle samfund
Ingen patogene mikroorganismer blev observeret i det analyserede dataset fra Aarhus Vand

Nedenstående Figur 3.1 fra artiklen viser at forskellige mikrobiologiske populationer vokser på forskellige typer af
overflader. Hver prik på grafen repræsenterer én prøve (dvs. ét datasæt med mange mikroorganismer). Jo tættere
prikkerne ligger på hinanden, jo mere lighed er der mellem bakteriepopulationerne i de respektive prøver.

Figur 3.1 Principal Component Analysis (PCA) plot. Identifikation af prøver med lignende mikrobielle samfund ved brug af
multivariat statistisk analyse. Hver prik repræsenterer det mikrobielle samfund i en enkelt prøve. Afstanden mellem prikkerne
viser similariteten; jo tættere prøverne er, jo mere ens er sammensætningen af de mikrobielle samfund i prøverne. Prøve a-d er
biofilm fra betonvægge i rentvandstanke, prøve 21 og 25 er biofilmprøver fra rør efter Ice Pigging, og de resterende prøver (7 i
alt) er biofilm fra distributionssystemet hos Aarhus Vand fra rørmaterialerne PVC, PE, PEL og støbejern.

3.2 Arbejdspakke 2 – Undersøgelse af biofilmens udvikling på PE-rør over 20 måneder på to lokaliteter
Resultaterne fra dette forsøg er publiceret som en videnskabelig poster ved IWA World Water Congress &
Exhibition 2018 i Tokyo. Der henvises til denne poster for yderligere tekniske detaljer4. Forsøgsopstillingen fremgår
af nedenstående oversigt.
4

Videnskabelig poster på UC Viden - https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/commissioning-of-new-drinking-water-pipes-role-of-biofilms-in-the-distribution-network(f07579b6-3356-49a8-af13-403df913e5e7).html
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Figur 3.2 Foto fra biofilm testrig og prøvetagning af biofilm. (A) Biofilmrig på et vandværk (TRB) med instrumentering
(flowmåler, temperaturmåler og GRUNDFOS BACMON). Længde ca. 50 m. (B) Udtaget PE-rør til brug for mikrobiologisk analyse.
Biofilmkolonier er synlige på indersiden af røret. (C) Samme PE-rør flækket på langs i laboratoriet og swappet for biofilm til brug
for mikrobiologisk analyser. En tilsvarende opsætning og procedure blev fulgt for en biofilmrig placeret i en højdebeholder nær
forbrugerne (BUS).

Biofilmudvikling i nye PE-rør placeret på et vandværk (TRB) og i en højdebeholder nær forbrugeren (BUS) blev fulgt
over 20 måneder. Dette er de foreløbige og opsummerede resultater fra undersøgelsen af den langsigtede effekt
af biofilmudvikling:











Udviklingen af biofilmens mikrobiologiske diversitet over tid blev observeret på to forskellige lokaliteter
BUS havde større mangfoldighed (diversitet) af mikroorganismer sammenlignet med TRB
På begge lokaliteter nåede den mikrobiologiske mangfoldighed af biofilmen en moden tilstand inden for
de første 6 måneder
Fra 6 til 18 måneder udviklede biofilmen sig ikke yderligere, men de to lokaliteter havde meget forskellig
mikrobiologisk sammensætning ved forsøgets afslutning
Denne forskel i mikrobiologisk mangfoldighed mellem de to lokaliteter skyldes højest sandsynligt
forskellene i vandkvaliteten og eksisterende moden biofilm opstrøms de to lokaliteter
Ud over at have en højere diversitet af mikroorganismer havde BUS også den højeste mikrobiologiske
aktivitet målt med ATP sammenlignet med TRB
GRUNDFOS BACMON målte bakteriekoncentrationen over 20 måneder i vandprøver på de to lokaliteter
BUS havde den højeste cellekoncentration i hele testperioden sammenlignet med TRB
På begge testlokaliteter blev en høj biofilm-etableringshastighed observeret i løbet af de første to
måneder af skylningen.
Fouling-hastigheden var forskellig mellem de to lokaliteter med den højeste hastighed ved BUS
sammenlignet med TRB
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3.3 Arbejdspakke 3 – Undersøgelse af biofilms udvikling under installationsfasen af nye PE-rør i Lystrup, Aarhus
Resultaterne fra dette forsøg er publiceret som en videnskabelig poster ved NORDIWA 2018 i Oslo. Der henvises til
denne poster for yderligere tekniske detaljer5. Forsøgsopstillingen fremgår af nedenstående oversigt.

Figur 3.3 Fotos fra den eksperimentelle opstilling i felten. Idriftsættelsen fulgte den optimerede procedure udviklet i projektet.
Målinger blev udført i perioden oktober til november 2017.

Følgende konklusioner kan drages fra arbejdspakkens resultater:






5

Påvisning af de forhøjede kimtal efter idriftsættelse af nye PE-rør blev verificeret og stigningen i
mikroorganismer bekræftet med fem forskellige mikrobiologiske metoder
"The early settlement theory" for biofilmvækst blev bekræftet i denne undersøgelse. Få meget
specialiserede arter vil kolonisere en ny ren overflade med en konkurrencemæssig fordel, som er
fordelagtig i en kort periode. Herefter øges mangfoldigheden gradvist til højere mikrobiel kompleksitet
Ingen coliforme bakterier eller E. coli blev påvist i skylningsperioden
En række forskellige ”ikke-patogene overfladelevende mikroorganismer” forårsagede de høje kimtal, der
blev målt for både kimtal 22 og 37

Videnskabelig poster på UC Viden - https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/characterization-of-biofilms-that-develop-duringthe-installation-phase-of-new-drinking-water-pipes-in-aarhus-denmark(e08dbf50-9a66-444e-ab39-239b8617db50).html
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Familien Comamonadaceae stod for 60% af diversiteten i nedstrøms vandprøver efter 10 dages skylning,
hvor kimtallene var højest. Samme familie stod kun for 15% af diversiteten i opstrøms vandprøver på
samme tidspunkt
Tilsvarende ”forhøjede kimtal” vil kunne måles hvor som helst i drikkevandssystemet, hvor der er
installeret nye PE-rør opstrøms
Den mobile version af GRUNDFOS BACMON blev testet i felten og viste sig at give værdifuld information
om det totale bakterietal og biofilmudviklingen ved idriftsættelse af nye drikkevandsledninger

3.4 Arbejdspakke 4 - Opsamling og evaluering af de tekniske erfaringer med GRUNDFOS BACMON
BACMON systemet har været installeret på to lokaliteter ved Aarhus Vand, på et vandværk (TRB) og i en
højdebeholder (BUS), i forbindelse med test og skylning af nye PE-rør. BACMON har kontinuerligt målt
koncentrationerne af hhv. bakterier og partikler i drikkevandet på de to lokaliteter hvert 10. minut over en periode
på ca. 20 måneder (Figur 3.4). Samtidig har BACMON løbende rapporteret fouling-niveauet, der normalt benyttes
til at indikere, at det er tid at skifte det optiske vindue i sensoren (Figur 3.5). I dette projekt er fouling-niveauet i
stedet brugt som mål for væksten af biofilm eller potentialet for biofilm vækst i de nyinstallerede PE-rør.
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Figur 3.4 Udvikling af bakteriekoncentrationen (totalt direkte bakterietal) i vandet i to biofilm testrigs. Niveauet er stabilt og
lavt på TRB (vandværk) mens det er mere varierende og væsentligt højere på BUS (højdebeholder).
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Figur 3.5 Udviklingen af det relative biofilmmål i de to forsøgsopstillinger. Begge lokaliteter viser en høj initiel tilvækst efterfulgt
af et fald og derefter en langsom stigning. Kurvens initielle form kan være et udtryk for en ændring eller modning af biofilmen
fra en ”monokultur” til en mere kompleks sammensætning, mens den efterfølgende stigning er et udtryk for en mere generel
biofilmvækst. Generelt er niveauet og tilvækstraten højere på BUS (højdebeholder) end på TRB (vandværk) hvilket kan hænge
sammen med den højere koncentration af bakterier og partikler på BUS.

På begge lokaliteter er der iagttaget en høj indledende vækstrate for tilblivelse af biofilm, efterfulgt af en kortvarig
negativ rate i løbet af de to første måneder (Figur 3.5). Dette indikerer, at etableringen af biofilm sker i flere trin;
med en indledende biofilm, der siden udskiftes med andre bakterier, efterhånden som biofilmen modnes og
vokser. Efter den indledende variation er det iagttaget, at biofilm vokser med en stabil rate, der dog er væsentlig
forskellig på de to lokaliteter; med den laveste rate på vandværket (TRB) og med en højere rate i højdebeholderen
(BUS).
Der var kun en lille sammenhæng mellem antallet af bakterier i vandet og den målte biofilm-vækstrate, hvilket
viser at tilvæksten af biofilm er styret af andre parametre, fx afgivelse af organiske stoffer fra de nye rør og/eller
indholdet af organiske stoffer i vandfasen.
BACMON (mobil version) viste sig desuden anvendelig for real-time overvågning af bakterier og partikler i
forbindelse med udskiftning og skylning af en ny rørstrækning på ca. 500 meter hos Aarhus Vand (Mosevangen,
Lystrup).
Resultaterne viste store udsving i vandkvaliteten under skylningsprocessen (Figur 3.6), der til dels var
sammenfaldende med kimtals-analyser på de udtagne prøver. Eftersom kimtal kun viser en meget lille del af den
totale population af bakterier i vandet, var det ikke forventeligt, at der var en sammenhæng med det totale antal
bakterier, der rapporteres af BACMON.
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Figur 3.6 Time og dags gennemsnit for bakteriekoncentrationen (totalt direkte bakterietal) under skylning af ledning. Der kan
iagttages væsentlige udsving såvel over timer som dage, hvilket kan skyldes forbrugsmønstret opstrøms det nye PE-rør.
Niveauerne er normale for totale bakterietal i danske ledningsnet.

Biofilm-vækstraten (slope i Figur 3.7) viste derimod et tydeligt sammenfald med de målte kimtalstoppe fra samme
system (Figur 3.8). Hældningen på kurven for biofilmvækst (Figur 3.7) danner en top, der er sammenfaldende med
den top, der iagttages på kimtal 22 (Figur 3.8). Figur 3.8 viser at kimtalstoppen stammer fra det nye PE-rør, da
kimtallene fra vandet opstrøms var konstant lavt (blå kurve på figur 3.8).

Figur 3.7 Relativ biofilm-mængde (blå kurve) samt hældning (orange kurve) heraf under skylning af nyt PE-rør. Der kan iagttages
en større stigning i biofilmtilvæksten i løbet af de første ugers skylning, hvorefter tilvæksten falder til et lavere stabilt niveau.
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Figur 3.8 Kimtal 22 (HPC 22) målt ved indløb (upstream) og udløb (downstream) af et nyinstalleret PE-rør over 24 dage.
Stigningen i kimtal 22 starter ved dag 5 og falder til et stabilt niveau under grænseværdien på dag 20.
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