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   LEGIONELLA-BAKTERIER
LEGIONELLA 

I DIT BRUGSVAND

 

DERFOR BØR DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:
Vandinstallationer skal være udformet, så de kan fungere 
med mindst mulig risiko for bakterievækst.

Varmtvandsbeholdertemperaturen bør være indreguleret så 
det cirkulerende vand ikke kommer under 50°. Samtidig bør 
beholderen ikke overstige 60° pga. fare for skoldning og øget 
dannelse af kalk og energispild. 

Regelmæssig udslammning og afkalkning af 
varmtvandsbeholderen sikrer drift og komfort.

Overdimensionering af varmtvandsbeholder kan give 
problemer med bakterievækst, da beholderen ikke tømmes 
som anbefalet. 

Blinde ender bør demonteres for at undgå stillestående vand.

Vær opmærksom på materialevalg, da f.eks. naturgummi 
og nogle typer af syntetisk gummi kan bidrage til 
legionellavækst. 

At dårligt isolerede rør eller forkert udformet/defekt 
cirkulationssystem kan forårsage legionellavækst. 

Side 1

LEGIONELLA-BAKTERIER  
ER RISIKO FOR SYGDOM

Legionærsygdom er en lungebetændelse, der forårsages 
af bakterien Legionella pneumophila o

Legionella bakterier trives bedst i lunkent og stillestående 
vand. Smitten kan ske ved, at man indånder forstøvet vand, 

der er forurenet med Legionella. 

Idet mange forskellige vandanlæg kan sprede forstøvet vand 
er der flere mulige smittekilder, men brusebadning antages 

at være den hyppigste smittevej herhjemme.



Egegårdsvej 23 | 2610 Rødovre
+45 3670 2126 |  post@engelgaar.dk

   LEGIONELLA-BAKTERIER
LEGIONELLA 

I DIT BRUGSVAND

 

• ml 10 - 1.000 CFU = lavt bakteietal af legionella, er dog 
udtryk for at bakterier kan vokse i systemet. 

• ml. 1.000 - 10.000 CFU = lavt til moderat  bakterietal. 
Der bør foretages enkle forbedringer af anlægget, f.eks. 
ændre drifttemperaturer og fjernelse af døde ender. 

• ml. 10.000 - 100.000 CFU = forholdsvis  højt 
bakterietal. Der bør foretages forbedringer af anlægget 
og/eller desinfektion. Situationen overvåges. 

• Over 100.000 CFU/ = meget højt bakterietal. 
Anlægget gennemgåes med henblik på afhjælpende 
foranstaltninger. 

FÅ RÅDGIVNING
Vil du vide mere, så ring til os på 3670 2126.

FÅ VEJLEDNING
Som forebyggende foranstaltning har flere af vores kunder 
valgt at tegne en serviceaftale.

Side 2

FAKTA FOR NØRDER
Legionella CFU/liter 

(Colony forming units = Bakterievækst/liter)

DETTE KAN DU SELV TJEKKE I DIT 
VARMEANLÆG

Højeste anbefalede varmtvandsbeholder-temperatur 60°.
Minimums cirkulationstemperatur 50°.

Forskellen mellem fremløb og cirkulation bør være 5° 
varmtvandsbeholderen skal have en temperaturforskel 

mellem top og bund. 
Ved tapsteder bør varmt vand opnås under 10-15 sekunder.


