Vi drømmer om at drikke rent ubehandlet grundvand, et sundt
naturprodukt uden menneskelig indgriben. Men kan drømmen
opretholdes i vores komplicerede samfund, hvor alt skal være effek
tivt, og hvor der ikke må være kalkpletter på glasset? Jeg har arbej
det for rent drikkevand i mere end 30 år. Det har mødt modstand,
og der er stadig barrierer, der skal overvindes.

Erik Arvin

Vores drikkevand er et naturprodukt
I Danmark drikker vi ”rent ubehandlet grund
vand”. Dette simple budskab har i årtier
været kommunikeret fra vandbranchen og
politikerne til befolkningen, som givetvis er
tilfreds med denne tilstand. Jeg har ofte stille
gjort opmærksom på, at alt grundvand i virke
ligheden behandles for at fjerne uønskede
stoffer og tilføre ilt. Men denne ”detalje” må
man leve med for ikke at forstyrre pointen.
Så rent drikkevand fra vandhanen er primært
forbundet med rent grundvand. Grundvand,
der har været i balance med de geologiske
formationer i gennem mange år og ikke er
tilført noget fra menneskelig aktivitet, et ægte
naturprodukt. Drømmen om det rene natur
produkt vand er for mange danskere noget
nærmest helligt, der overtrumfer mange andre
hensyn, selv hensynet til rene fødevarer.
Den stærke ”branding” af det rene grund
vand har været en effektiv løftestang for poli
tiske indgreb mod grundvandsforureninger,
primært fra landbrug (kvælstof og pesticider)
og affaldsdepoter (lossepladser og kemikalie
depoter). Modstanden fra landbruget er dog
stadig hård, og indsatsen for det rene grund
vand er svækket efter amternes nedlæggelse.
Landbrugets modstand illustreres af, at Aarhus
Vand evt. vil blive trukket i retten af en snes
landmænd, der fortsat ønsker at bruge pesti
cider oven på nogle af vandselskabets sårbare
og vigtige vandressourcer.

Takket være kampen mod grundvandsforu
rening er der i den danske befolkning stor til
lid til drikkevandskvaliteten. Målet udtrykkes
godt af IWA, International Water Association, i
deres Bonn Charter fra 2004:”Good safe drin
king water that has the trust of consumers”.
Graden af tillid fornemmes ud fra den brede
opfattelse af behovet for beskyttelse af grund
vandet. Et andet mere konkret mål er det rela
tivt lave indtag af flaskevand i forhold til andre
europæiske lande. Jeg tænker tit på, at det er
et enormt gode, at vi i Danmark – de fleste
steder – kan lade vandet løbe et øjeblik, og så
drikke køligt og friskt vand direkte fra hanen.
Det tænker jeg især på, når jeg vender hjem
fra en rejse sydpå, hvor man lever et liv med
at slæbe plast-vanddunke.
Grundvandsbeskyttelse i forhold til kvæl
stof, pesticider og kemikalier fra affaldsdepo
ter har været og er stadig centrale indsatsom
råder for vandselskaberne og kommunerne.
Men vandselskaberne har imidlertid en række
andre udfordringer, der kræver handling, hvis
vandforbrugernes tillid fortsat skal holdes på
et højt niveau. Formålet med dette indlæg er
dels at give en status over nogle væsentlige
opgaver til sikring af drikkevandskvaliteten og
dels mere uddybende at fokusere på en af de
nyeste udfordringer, som jeg er engageret i,
nemlig afgivelse af organisk-kemiske forbind
elser fra ledningsnet af polyethylen (PE) til
drikkevandet.

Dokumenteret drikkevandssikkerhed
Drikkevandsforureninger med mikroorganis
mer har altid været og er stadig vandværker
nes store frygt. Kogepåbud med tilhørende

vanskelig kommunikation med forbrugere og
presse, og langvarig rensning af ledningsnettet
er en traumatisk oplevelse for vandværksle
delsen. Det sker typisk i august/september i
forbindelse med de store regnskyl i eftersom
meren. De regnskyl, der nu mest huskes
for de årlige oversvømmelser fra kloakker i
byerne.
Jeg havde i adskillige år – til mange vand
værkfolks irritation – talt for en ordentlig fore
byggelse af mikrobielle forureninger, som
man hyppigt kunne læse om i pressen. Men
det tog mange år før der skete noget på områ
det. Efter et udvalgsarbejde initieret af Dansk
Vand- og Spildevandsforening, DANVA, hvor
jeg var formand, udsendtes i 2008 en vejled
ning i Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed,
DDS, Miljøministeriet (2008). Men først ulti
mo 2014 skulle det være gennemført. Jeg vil
være så udiplomatisk at påstå, at en del af
grunden til langsommeligheden var, at bran
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chen har været domineret af ældre mænd, der
mener, at det, de altid har gjort, er godt nok.
Forbrugerne har ikke kunnet skifte til andre
vandværker, hvis de var utilfredse, fordi vand
selskaberne er monopoler. Det er meget posi
tivt, at kvinderne nu for alvor er på vej ind i
vandbranchen. Det vil gøre en forskel, bl.a.
omkring drikkevandssikkerheden.
Den store opgave for vandværkerne bliver
at få gennemført og vedligeholdt Dokumente
ret Drikkevands Sikkerhed i praksis, ikke bare
på papiret. Det handler om systematisk risiko
analyse, forebyggelse af forureninger og doku
mentation af indsats. På samme måde, som
man har gjort det i fødevaresektoren mange
år før, hvor det hedder HACCP: Hazard Analy
sis and Critical Control Points.
Risikoanalysen i forbindelse med DDS har
givetvis overrasket mange ved at have påpeget
mange flere kilder til forurening, end man
normalt forestiller sig. En typisk kilde til mi
krobiel forurening viste sig at være utætte
rentvandsbeholdere. Det er et typisk eksem
pel på vanetænkning. Man har for mange år
siden konstrueret betontanke i jorden og
herefter ikke interesseret sig meget herfor.
Ude af syne, ude af sind, og man kunne evt.
oven i købet anbringe en parkeringsplads
ovenpå tankene. Men det viste sig, og på bag
kant ikke overraskende, at nogle betontanke
krakkelerede og indgangspartierne kunne
også være utætte, så glade frøer fik sig et stort
svømmebassin, måske med lidt benzin og olie
fra de ovenpå parkerede biler.
Risikoanalysens overraskelser har jeg selv
oplevet fra mit engagement i bestyrelserne i
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to vandselskaber. Især i ældre bysamfund kan
der være kort afstand mellem drikkevandsbo
ringer og kloakledninger. Afstande på mindre
end 10 meter er ikke ualmindelige, selvom
den vejledende minimale afstand er 50 m.
Risikoen er, at lækager fra kloakledningerne,
især når de er under tryk ved kraftig regn, kan
trænge horisontalt ud til siderne gennem
sprækker i moræneler og herefter trænge ned
i boringerne, hvis de har utætte foringer. Sid
stnævnte er en meget sandsynlig tilstand!
Risikoen for forureningstransport igennem
sprækker var jeg med til at afdække som delta
ger i et stort grundvandsteknologisk program
tilbage i 80’erne finansieret af Statens Forsk
ningsråd /1/.
Risikoanalysen har nu ført til, at der er sær
lig fokus på at strømpefore kloakledninger i
nærheden af vore lokale drikkevandsboringer,
og endvidere er der fokus på boringernes
tæthed. Det er min opfattelse, at DDS kombi
neret med en vejledning fra Naturstyrelsen
(2015) om kommunernes tilsyn med vandfor
syningsanlæg har været en milepæl i forhold
til drikkevandssikkerhed i nyere tid.

Blødgøring af vand
Det for øjeblikket mest diskuterede problem
vedrørende det danske drikkevand er den
høje naturlige hårdhed i Øst- og Nordjyl
land og på øerne. En stor hårdhed, primært
i form af calcium, medfører mange gener,
kalkafsætning på overflader i badeværelser
og køkkener, tilstopning af rør og armaturer,
øget energiforbrug, forhøjet forbrug af vaske
midler, fremme af børneeksem mv. Den sam

fundsmæssige nettobesparelse ved sænkning
af hårdheden fra 20-30˚dH til 10˚dH er for
HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningssel
skab, beregnet til hele 4,4 kr./m3, efter at ud
giften til blødgøring (1,8 kr./m3) er trukket fra.
HOFOR har derfor startet en proces med at
indføre blødgøring i alle deres vandværker.
Blødgøring er et godt eksempel på, at no
get tilsyneladende simpelt indeholder kom
plekse problemstillinger i forhold til vandets
dagligdags funktion, miljø, sundhed, æstetik,
bæredygtighed, og økonomi. Jeg har især be
skæftiget mig med det sundhedsmæssige
aspekt. Fjernelse af calcium fra vandet ved
blødgøring medfører nemlig øget forekomst
af caries, dvs. huller i tænderne og anden ned
brydning af tandemaljen, der foregår hele
livet. Jeg var involveret i den kvantitative be
stemmelse af calciums beskyttende virkning
på tænderne i et konstruktivt samarbejde mel
lem Dental School, KU, DTU Miljø og DTU
Compute. Det er et godt eksempel på, at sam
arbejde på tværs af discipliner tit medfører ny
erkendelse (se box 1).
Mens opdagelsen af calciums beskyttende
virkning på tænder er forholdsvis ny, så har
man i mere end 70 år vidst, at fluorid beskyt
ter tænderne. Det var et enormt fremskridt for
tandsundheden, da man tilsatte fluorid til
tandpasta. I ovennævnte samarbejde mellem
KU og DTU kvantificerede vi fluorids og calci
ums effekt. Mens teenagere i Vestjylland kun
ne have 4,5 cariestilfælde ved calcium-og fluo
ridkoncentrationer på 20 mg/l henholdsvis 0,1
mg/l, så var forekomsten af caries i områder af
Danmark med calciumkoncentrationer på 100
mg/l og fluoridkoncentrationer på 1 mg/l kun
1,7 cariestilfælde /2/ og /3/. En forskel på en
faktor 3 er overraskende stor! Cariestallene er
gennemsnitstal med store variationer fra sted
til sted, variationer, der formentlig i høj grad
skyldes socioøkonomiske faktorer og foræl
drenes ihærdighed med børnenes tandbørst
ning og tandpleje.
Det er påfaldende, at sammenhængen mel
lem tandsundhed og vandkvalitet tilsynela
dende ikke spiller nogen rolle i Danmark på
trods af vigtigheden af sunde tænder hele
livet. Min teori er, at det hænger sammen med
den kendsgerning, at tandplejen er delvist pri
vatiseret og kun i begrænset udstrækning be
laster den offentlige økonomi. Dårlig tand
sundhed påvirker især ældre menneskers
helbred negativt. Dels fordi de ældre spiser
bløde og mindre sunde fødevarer og dels
fordi dårlig tandsundhed kan medføre blod
forgiftninger. Og så er dårlig tandsundhed en
stor økonomisk belastning, ikke mindst for de
mindre bemidlede i samfundet. Denne øko
nomi er ikke med i de ”samfundsmæssige be
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regninger”. Jeg har plæderet for, at man let
kunne løse meget af problemet med de man
ge cariestilfælde i Vestjylland og andre steder i
Danmark ved tilsætning af små mængder fluo
rid til drikkevandet. For eksempel ved at hæve
fluoridkoncentrationen fra 0,1 til 0,7 mg/l,
som er den anbefalede koncentration fra US
Dept. of Health and Human Services. Så ville
man endda være under den koncentration af
fluorid, der findes mange steder i Danmark.
Der eksisterer åbenbart en større frygt for
at tilsætte noget til drikkevandet, her fluorid,
end at fjerne f.eks. calcium ved blødgøring.
Der er også stærke kræfter, der er imod fluo
ridtilsætning, fordi de frygter dental fluorose
(misfarvning af tænder) og påvirkning af ner
vesystemet, bl.a. nedsat IQ. Dette sker dog
ved (væsentlig) højere fluoridkoncentrationer
end 0,7 mg/l. Det har altid undret mig, at når
sådanne betænkeligheder fremføres, så stilles
der aldrig spørgsmålstegn ved de naturligt
høje fluoridkoncentrationer omkring 1 mg/l
eller mere, der findes mange steder på Sjæl
land, Møn, Lolland, Falster og Bornholm.

Box 1. Antal cariestilfælde (DMF-S) hos 15 årige i forhold til drikkevandets koncentration af calcium og fluorid.

Påvirkning af drikkevandskvaliteten
fra ledninger af polyethylen, PE
Det danske vandledningsnet består af flere
forskellige materialer, støbejern, asbestce
ment, samt plasttyperne PVC (polyvinylchlo
rid) og PE (polyethylen). Lykkeligvis har vi
ikke brugt blyrør, der stadig mange steder
forårsager blyforureninger af drikkevandet i
Europa og USA. I januar 2016 blev næsten en
million mennesker i staten Michigan, USA,
udsat for blyforurening.
Siden slutningen af 90-erne har jeg forsket i
den forurening, der kommer fra PE ledninger,
især inspireret af en artikel af Anselme et al.
fra 1985 /4/. Forskerne påviste, at vand i kon
takt med PE rør indeholdt et stort antal orga
niske stoffer, bl.a. phenoler. Dette interesse
rede mig, fordi jeg i ca. 10 år havde
beskæftiget mig med tjæreforurenet grund
vand, der i høj grad indeholder phenoler. Ved
renovering af eksisterende drikkevandslednin
ger eller ved nyanlæg af ledninger benyttes i
dag næsten udelukkende PE rør. Årligt reno
veres 1-1,5 % af ledningsnettet, der i dag be
står af ca. 30 % PE. På den baggrund er det
oplagt at undersøge, om PE rør, herunder PEX
rør i husinstallationer, og armaturer af plast
påvirker drikkevandskvaliteten negativt.
Det viste sig imidlertid at være et vanskeligt
forskningsområde, fordi de kemiske analyser
er vanskelige, og der var ingen i vandbran
chen, der ville røre ved emnet! Tanken om at
vandværkerne selv forurener deres drikke
vand var naturligvis – set i lyset af drømmen
om det rene naturprodukt – ubærlig. Det er
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jo kun bønderne og affaldsdepoterne, der
forurener drikkevandet!

Påvisning af ”plastphenoler”
Takket være et NATO post doc stipendiat
kunne jeg og lektor Hans Mosbæk ansætte
en analysekemiker, Daniella Brocca. Analyse
arbejdet blev vanskeliggjort af, at man ikke
kunne købe de rene stoffer som standarder.
Stofferne blev ved venlig assistance fremstil
let af Organisk Kemisk Institut på DTU. Vi
kunne i 2001 i Water Research publicere en
oversigt over aromatiske forbindelser påvist
i drikkevand i kontakt med PE og PEX rør
(PEX: krydsbundet polyethylen, der benyttes
til koldt og varmt vand i husinstallationer)
/5/. Figur 1 viser skematisk stofafgivelsen fra
PE rørene og figur 2 viser nogle af de påviste
aromatiske forbindelser i vandekstrakter. Der
er tale om dels phenoler, men også aldehy
der, estre, mv. Stofferne kaldes efterfølgende
”plastphenoler” for at forenkle det. Stofferne
er nedbrydningsprodukter af antioxidanter,
der tilsættes PE-rørene for at sikre, at de er

holdbare i mange år, gerne 100 år!
Resultaterne blev året efter bekræftet og
udbygget af en norsk forskningsgruppe /6/,
der påviste en meget lang række stoffer afgi
vet fra PE og PEX rør. Både antioxidanterne og
deres nedbrydningsprodukter har vi ikke
alene påvist i vandekstrakter fra PE-rør, men
også i ekstrakter med organisk opløsnings
middel /7/. I denne undersøgelse påviste vi
stor variation af koncentrationerne i rørmate
rialet, hvilket tyder på uensartet produktkvali
tet.
Trods det meget begrænsede antal publika
tioner med analyser af organiske stoffer i drik
kevand i kontakt med PE rør er listen over på
viste stoffer lang, mere end 150 stoffer. Mange
af den organiske kemis stofgrupper er repræ
senteret. Men heldigvis er koncentrationerne,
hvor de er målt, lave, fra ng/l til nogle få μg/l.
Målingerne stammer overvejende fra laborato
rieforsøg, i ringe grad fra forsyningsnet i prak
sis.
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Figur 1. Skematisk illustration af stofafgivelse fra PE rør til drikkevand. Vandets indhold af
naturlige bakterier er også skitseret.

I. 4-ethyl phenol (P)
II. 4-tert-butyl phenol (P)
III. 2,6-di-tert-butyl-p-benzoquinone (P)
IV. 2,4-di-tert-butyl phenol (P)
V. 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy styrene (T)
VI. 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy-benzaldehyde (P)
VII. 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy-acetophenone (P)
VIII. Cyclo hexa 1,4 dien,1,5-bis (tert-butyl),6-on, 4-(2-carboxy-ethylidene) (T)
IX. 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) methylpropanoate (P)
X. 3-(3,5)-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propanoic acid (P)
Figur 2. Organiske stoffer afgivet fra PR rør i kontakt med drikkevand /5/

MTBE spøger igen
Ét af de stoffer, som den norske forsknings
gruppe /6/ påviste i laboratorieforsøg, var
MTBE, methyl-tert-butyl-ether. Det var en
speciel oplevelse for mig. Jeg havde siden
1985 forsket i olie- og benzinforurenet grund
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vand, herunder forekomsten af MTBE. Den
forskning var anledning til, at Miljøstyrelsen i
1998 lavede en handlingsplan for at sikre, at
grundvandet ikke forurenes med MTBE fra
tankanlæg på benzinstationer.
MTBE er en etherforbindelse, der tilsættes

benzin for at øge oktantallet. MTBE forekom
mer i dag i en lang række grundvandsforure
ninger med benzin og er derfor en trussel for
mange vandforsyninger. Og vupti, nu spøger
stoffet igen på en helt anden måde, i drikke
vandet i kontakt med nogle typer PEX rør. Og
ikke nok med det, Skjevrak et al. /6/ fandt
også TBA, tert-butylalkohol, sammen med
MTBE. I benzinforurenede grunde finder man
også tit TBA sammen med MTBE! I to PEX rør
fandtes MTBE koncentrationer på 33 μg/l og
5 μg/l, der skal sammenholdes med grænse
værdien for MTBE i drikkevand på 5 μg/l.
MTBE i drikkevand kan medvirke til lugt og
smagsproblemer og er på EU’s liste over po
tentielt hormonforstyrrende stoffer. Stoffet er
derfor en udfordring for drømmen om det
rene drikkevand. Det vil være interessant i
kommende målinger på ledningsnet og i mi
grationstest at undersøge forekomsten af
MTBE.
Min tidligere forskning giver dog håb om, at
MTBE ikke vil kunne måles i praksis, eller
højest i yderst lave koncentrationer. Oprinde
ligt kom vi frem til en konklusion om, at
MTBE var svært nedbrydeligt. Senere viste det
sig, at der var mikroorganismer, der kunne
nedbryde MTBE effektivt, bl.a. i et vandværks
filter og i ledningsnettet i Svendborg for en
del år siden. Her havde en benzinstation foru
renet grundvandet med MTBE ved nogle bo
ringer. Siden har jeg og kolleger udviklet en
teknologi til biologisk oprensning af MTBE
forurenet grundvand og beskrevet processer
ne /8/. På den baggrund er der håb om, at
hvor MTBE måtte blive afgivet fra PEX/PE rør,
så vil der med tiden udvikles en mikroorganis
mekultur på indersiden af plastrørene (bio
film), der vil nedbryde MTBE og tillige TBA,
før stofferne når drikkevandet.

Er ”plastphenolerne”
sundhedsskadelige?
Når jeg gennem tiden har fortalt om mit ar
bejde med plastphenoler, ikke mindst til
journalister, så er det første spørgsmål, der
normalt stilles, ”er plastphenolerne sundheds
skadelige”. Jeg har altid svaret, at det ved jeg
ikke. Jeg beskæftiger mig med at identificere,
hvilke stoffer der afgives fra PE rørene, og
hvor meget, der afgives, altså en kildebeskri
velse. Desuden arbejder jeg med stoffernes
bionedbrydelighed. Men det forhindrer mig
ikke i at sammenfatte den viden om stoffernes
mulige sundhedsegenskaber, som jeg kan
læse mig til.
Vurdering af sundhedsfare bygger på data
for stoffernes toksicitet, bioakkumulering og
nedbrydelighed. Der findes yderst få målinger
af plastphenolernes toksicitet. Miljøstyrelsen
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har udført beregninger (QSAR, Quantitative
Structure Activity Relationship) og fundet, at
to stoffer, stof VI og IX i Fig. 2 har potentiale
til at være allergi- og kræftfremkaldende eller
genotoksiske. Tre af stofferne har log Kow >
4,5 (5,1-5,5) hvilket betyder, at stofferne er
potentielt bioakkumulerende, European Che
mical Agency (2012) (REACH). Tre andre stof
fer har log Kow på 4,2-4,4, dvs. tæt på at være
potentielt bioakkumulerende. Med hensyn til
nedbrydelighed har jeg og DTU-kollegaer
påvist, at plastphenolerne nedbrydes relativt
langsomt i drikkevand /9/. Det er det hidtil
første studium af stofferne nedbrydelighed.
Alt i alt viser ovennævnte data, at der er
grund til at være opmærksom på plastpheno
lerne og at der er behov for langt mere viden
om stoffernes biologiske effekter. Sammen
holdes dette med, at vi kun har viden om
nogle få procent af de stoffer, der afgives til
drikkevandet fra PE, så kan man klart konklu
dere, at de sundhedsmæssige effekter er uaf
klarede. Det burde mane til forsigtighed.
Det er påfaldende, at når man f.eks. fra Mil
jøstyrelsens side diskuterer sundhedseffekter,
så koncentrerer man sig om de par procent af
stofferne, der er påvist. Det minder mig om
historien om manden, der i en mørk gade le
der efter sin tabte husnøgle under en lygte
pæl. Han har ikke tabt nøglen dér, men det er
kun dér, hvor der er lys!

Videnstatus for plastphenolerne?
For at bedømme behovet for indgreb mod
plastphenoler i drikkevandet er det nyttigt at
resumere den nuværende viden:
• PE rør afgiver en lang række organisk-kemi
ske forbindelser fra en hel række organiske
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Tabel 1. Uddrag af Skema 1 i Bilag 1 i Testkrav til byggevarer og delkomponenter, der består af andre materialer end metal. BEK nr. 1007 (2016) /10/.
Parameter

Testkrav

Farve
Turbiditet (uklarhed)
Smag og lugt

Ingen ændring i forhold til blindprøve

TOC (VOC+NVOC)

0,3 mg/l eller 1mg/m2/dag

TOC (VOC+NVOC)

1,5 mg/l eller 15 mg/m2/dag

Phenoler1

Ingen påvisning af summen af phenoler

Andre stoffer

< 10 pct. af differencen mellem kvalitetskravet til
drikkevand ved indgang til ejendom og taphane.

1. Analysemetoder: DS 281:1975 eller DS/EN/ISO 14402
Tabel 2. Grænseværdier for stoffer.
Nedbrydningsprodukter fra
antioxidanter samt NVOC

DANVA (2009)
acceptkriterium
migrationstest
μg/l

Miljøstyrelsen (2007)
Sundhedsmæssig
vurdering μg/l
Kvalitetskriterium

QSARvurdering

2,4-di-tert-butylphenol

5

20

-

2,6-di-tert-butyl-p-benzoquinon

5

-

20

3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)
methylpropanoat

1

-

1

3,5-di-tert-butyl-4hydroxybenzaldehyd

1

-

1

3,5-di-tert-butyl-4hydroxyacetophenon

2

-

20

7,9-di-tert-butyl-1-oxaspiro[4,5]-deca6,9dien-2,8-dion

1

-

1

5-methyl-2-hexanon

1

10

-

4-ethylphenol

0,5

-

-

4-tert-butylphenol

0,5

-

-

3,5-di-tert-butyl-4-hydroxystyren

0,5

-

-

4-methyl-2,5-di-tert-butyl-phenol
(BHT)

0,5

-

-

Sum maksimalt

10

-

-

NVOC

stofgrupper til drikkevand, bl.a. phenoler,
normalt i koncentrationer < 1 μg/l.
• PE- og især PEX rør afgiver organiske stof
fer, der stimulerer biologisk vækst.
• Kun nogle få procent af de organiske stoffer
er identificeret.
• Plastphenolerne er påvist både i forsynings
net i felten og ved migrationstest i laborato
riet.
• Der er stor variation i målte koncentratio
ner af plastphenoler i drikkevand og i PEX
rør. Derfor kræves der mange målinger for
at give et helhedsbillede. Det tyder også på,
at der er stor variation i produktkvaliteten.
• Forekomsten af plastphenoler i drikkevan
det må forventes at stige over de næste 5070 år, fordi andelen af PE rør i ledningsnet
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tet, der p.t. er ca. 30%, stiger med 1-1,5 %
point om året til forventeligt næsten 100%.
• Eksisterende PE rør i ledningsnettet vil
være en langtidskilde til plastphenoler, da
afgivelsen fra PE rørene sker over mange år,
dog med faldende tendens.
• Der er meget mangelfuld viden om stoffer
nes toksicitet.
• Plastphenolerne er relativt langsomt ned
brydelige i drikkevand.
• Plastphenolerne er potentielt bioakkumule
rende eller tæt på.
Jeg gætter på, at de fleste med mig vil sige,
at drømmen om det rene drikkevand er svær
at opretholde i lyset af ovenstående liste.

Begrænsninger på plastphenolerne
For at begrænse afgivelsen af uønskede stof
fer til drikkevandet har der i en længere år
række været stillet krav til plastrør og andre
byggevarer i kontakt med drikkevand. I den
seneste revision fra Trafik- og Byggestyrelsen
af Bekendtgørelse nr. 1007 (2016)/10/ er der
stillet krav, der er vist i Tabel 1. Det er krav,
der skal opfyldes efter kontakt mellem vand
og plastmateriale 3 gange á 3 dages varighed,
den såkaldte migrationstest.
At man kan tillade en afgivelse af TOC på
op til 1,5 mg/l i korte rør (< 2 m) i husinstalla
tioner er en tvivlsom affære. I disse rørstræk
ninger vil der være god basis for vækst af ska
delige bakterier og svampe pga. gode
substratforhold. Selv en afgivelse af TOC på
op til 0,3 mg/l for rør over 2 meter kan være
uheldigt på grund af mikrobiel vækst.
Kravet om at der ikke må kunne påvises
phenoler vha. de kolorimetriske analyseme
toder DS 281:1975 eller DS/EN/ISO 14402 er
nærmest selvopfyldende, fordi metoderne
ikke er egnede til at påvise den slags pheno
ler, der afgives fra PE rørene. Det har jeg uden
held påpeget i over 15 år!
For andre stoffer end phenoler gælder, at
der skal være mindre til stede end 10% af for
skellen mellem kvalitetskravet til drikkevand
ved indgang til ejendom og taphane. Da kvali
tetskravet til drikkevand for mange af stof
ferne i drikkevandsbekendtgørelsen, bl.a.
phenoler, er ens ved indgang til ejendom og
taphane, er dette krav for mange stoffer ens
betydende med, at de maksimalt må fore
komme i koncentrationer mindre end nul!
Mens kravene til fravær af farve, turbiditet
(uklarhed) og lugt er fornuftige, så er de an
dre krav udtryk for uforsigtighed, irrelevans
og vrøvl.

De store vandselskaber har skærpet
kravene
Brancheforeningen DANVA har i forhold til
staten skærpet kravene til plastrør ved at ud
forme et paradigme med kravspecifikationer
for plastrør ved udbud i licitation, DANVA
(2009). Det foreslås, at der ved migrationste
sten udføres målinger af de enkelte plastphe
noler. Stofferne og tilhørende grænseværdier
er vist i Tabel 2. Tabellen indeholder tillige
Miljøstyrelsens tentative sundhedsbaserede
grænseværdier fra deres vurdering i 2007.
De store vandselskaber HOFOR, Aarhus
Vand og Vandcenter Syd, der tilsammen
repræsenterer ca. 1,5 mill. mennesker, følger
DANVA’s udbudsparadigme. Det er min opfat
telse, at DANVA´s udbudskrav er en god start,
men at der er behov for at justere grænsevær
dierne. Det holder næppe i længden at have

Rent drikkevand
en grænseværdi for f.eks. 2,4-di-tert-butyl
phenol på 5 μg/l, når man skal sikre at over
holde EU´s grænseværdi for phenoler i drik
kevand på 0,5 μg/l. Der er også behov for
løbende at identificere og opdatere listen over
stoffer, der afgives fra plastrør til drikkevand,
og de tilhørende grænseværdier. Hvis plastfa
brikanterne benytter nye antioxidanter, vil det
være andre nedbrydningsprodukter, der af
gives til drikkevandet.

Det er en vanskelig balancegang for vandsel
skaberne både at opretholde forestillingen
om drikkevand som et rent bæredygtigt natur
produkt og samtidigt skulle levere vand effek
tivt i et urbaniseret industrialiseret samfund.
Forekomsten af plastphenoler i drikkevandet
er en reel trussel mod forbrugertilliden og
kalkfældende vand er et irritationsmoment
hos forbrugerne. Den bedste strategi for vand
selskaberne er efter min mening at være åben
om problemerne. Det er man ikke i dag om
kring plastphenolerne. Og så arbejde ud fra
den bedste teknisk-videnskabelige, sociologi
ske, og økonomiske viden på at finde løsnin
ger, der bedst muligt understøtter drømmen
om det rene drikkevand. Alternativet til høj
forbrugertillid er det, som vi kender de fleste
steder i verden, nemlig omfattende brug af
flaskevand, der både kvalitetsmæssigt og i
forhold til bæredygtighed er uønsket.
Balancegangen mellem drøm og virkelig
hed kan udtrykkes på forskellig måde. På
HOFOR´s hjemmeside har man nok fundet
en meget realistisk formulering: ”HOFOR
leverer vand af høj kvalitet og har et meget
omfattende kontrolprogram, så vi kan sikre at
kvaliteten altid er i orden.”

diskussionen og mig. I de senere år er vand
branchen imidlertid begyndt at tage ansvar, jf.
DANVA (2009).
Min kontakt med plastbranchen i Europa
(TEPPFA) har givet mig en anden speciel op
levelse. Jeg fik på et tidspunkt at vide, at plastphenolerne iflg. Fig. 2 bliver kaldt ”Arvin-phe
nolerne”, og de enkelte stoffer bliver kaldt
”Arvin1, Arvin2, …etc”. Hvorvidt jeg skal være
stolt af det, ved jeg ikke rigtigt!
Jeg har en stille undren over, at man fra
myndighedsside igennem årene ikke har taget
spørgsmålet om plastphenolerne i drikkevan
det mere højtideligt. Da jeg gjorde opmærk
som på problematikken i 2003 over for davæ
rende miljøminister Hans Christian Smidt
udtalte han, at der ikke var noget sundheds
mæssigt problem, da vi jo har verdens skrap
peste krav til plastrør! Da jeg igen i 2015 over
for daværende klima-, energi-, og bygningsmi
nister Rasmus Helveg Petersen gjorde op
mærksom på problemerne svarede han noget,
som for mig nærmest var sort udenomssnak.
Miljøstyrelsen har gennem årene lavet nogle
udredninger, se bl.a. den nyeste, Miljøstyrel
sen (2012). Men Styrelsen har ikke stillet krav
om at måle for de enkelte plastphenoler, og
de har ikke opstillet grænseværdier, der er så
lave, at det efter min mening giver forbruger
tillid.
”Historien” om plastphenolerne er en gen
tagelse af det, som vi gang på gang møder in
den for miljø- og sundhedsregulering. Når
man skal fastsætte en regulering, sker det på
et mangelfuldt videnskabeligt grundlag. Staten
og vandbranchen har udvist en manglende
rettidig omhu med at forske i bl.a. relevante
metoder til at teste kvaliteten af plastrør med
hensyn til deres afgivelse af kemiske forbin
delser til drikkevand.
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