Info til forbrugerne
Af Henrik Blomhøj, teknisk rådgiver

Sådan nedsætter
forbrugerne risikoen
for Legionella
Bliver I også kontaktet af bekymrede forbrugere, som spørger, om de farlige Legionella bakterier findes i deres drikkevand? Så er her en guide til dig, der gerne vil give
forbrugerne information om Legionella og om, hvordan de nedsætter risikoen for at
få problemer i deres vandinstallation.

Legionella opstår ikke
på vandværket

Hovedpine

Bakterien forekommer naturligt, men er ikke
almindelig på vandværkerne eller i vandværkernes
ledningsnet.
Derimod forekommer bakterien i bygningers
varmtvandsanlæg. Bakterierne trives især i
lunkent og stillestående vand, og håndteres
varmtvandsbeholderen ikke korrekt, er der risiko
for, at der kan vokse Legionella bakterier i vandet.

Kvalme
Diarre

Lungebetændelse
Høj feber,
Kuldegysninger
Åndedrætsbesvær

Sådan smittes man
Legionella bakterier er ikke et problem for raske
mennesker, men personer med et svækket immunforsvar kan risikere at blive alvorligt syge.

Muskelsmerter

Man kan bliver smittet ved at indånde vanddråber
(aerosoler) med væsentlige koncentrationer af
bakterien. Aerosoler kan eksempelvis dannes i
brusebadet, i spa- og boblebade og i klimaanlæg
med befugtning. Symptomerne på legionærsyge
er som lungebetændelse med høj feber, kuldegysninger, hoved- og muskelsmerter samt kvalme og
diarre.

Historien bag legionærsygen
Måske har du hørt om legionærsygen, der ramte deltagerne under en kongres for amerikanske krigsveteraner for snart 50 år siden.
Mange af veteranerne blev syge og en del døde uden,
at myndighederne i første omgang kunne forklare

Legionella
pneumophila

hvorfor. Senere blev det fastslået, at en bakterie, der
var blevet spredt ved forstøvning af vand via klimaanlægget, var endt i lungerne på deltagerne, hvoraf flere
var alderdomssvækkede og derfor særligt udsatte for
infektionen. Bakterien blev døbt Legionella, og sygdomsforløbet kaldes legionærsyge.

»

Danske Vandværker

»

| 51

Info til forbrugerne
Af Henrik Blomhøj, teknisk rådgiver

»

Stor stigning i Legionella
tilfælde

I 2016 faldt antallet af Legionella
tilfælde i forhold til 2015, men siden
efteråret 2017 er der set en kraftig
stigning af smittede personer i Danmark. I 2016 blev der anmeldt 170 tilfælde, heraf er 133 formodentlig smittet her i landet. I alt 22 patienter døde
af eller i forbindelse med sygdommen.
Kilde: Statens Serum Institut

Det kan forbrugerne gøre
Forbrugerne kan selv være med til at nedsætte væksten af Legionella bakterien ved
at være opmærksom på nogle enkle ting

Rengøring
Sørg for at bruseslange og brusehovedet er rene. Det
gøres ved at gennemskylle og afkalke jævnligt. Vil man
være helt sikker, kan man også desinficere. Spa- og
boblebade rengøres på samme vis. Når det gælder
klimaanlæg med befugtning, bør det rengøres i henhold til brugsvejledningen.

varmtvandscirkulation er i drift. En timer og hjælp fra
VVS-installatøren kan automatisere opgaven, så den
for eksempel kan ske i nattetimerne. Metoden kaldes
for termisk desinfektion.

Indretning af vandinstallationen
•

Varmtvandsbeholderen skal passe til
husstandens størrelse. Er beholderen for stor,
får vandet for lang opholdstid i beholderen, og
det kan fremme væksten af bakterier. Normalt er
en beholder på 50–110 liter nok til en familiebolig.

•

Isoler varmtvandsrørene, så temperaturen holdes
så høj som mulig på vej ud til bruser og vandhane.

•

Undgå at varmt- og koldtvandsrør ligger så tæt,
at temperaturen i rørene påvirker hinanden.
Bakterievæksten øges, når temperaturen nærmer
sig 25–450 C (lunken).

Brug vandinstallationen
•

Hold temperaturen i varmtvandsbeholderen på
mindst 55-600 C. Temperaturer herover øger faren
for at blive skoldet og kalkudfældning.

•

Det varme vand bør have en temperatur på
mindst 500 C frem til vandhanen.

•

Efter reparationsarbejde i vandinstallationen,
eller efter en periode uden forbrug, skal vandet
løbe et par minutter inden brug.

Temperaturgymnastik
for varmtvandsbeholdere
Man kan forbygge et Legionella problem ved at hæve
temperaturen i varmtvandsbeholder og rørsystem til
65-700 C.
Hæv kortvarigt temperaturen kortvarigt en til to
gange om ugen samtidig med, at installationens
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Større institutioner kan eksempelvis installere automatisk klordoseringsanlæg på varmtvandsinstallationen.
Denne og andre metoder, som omtaltes i Rørcenteranvisning 017, og må kun udføres af fagfolk.

