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Side 2 ud af 14 sider 

 

Driftsforstyrrelser i perioden. Siden sidste generalforsamling, har været flere 

standsninger af vandforsyningen på grund af ledningsbrud. Imidlertid har de 

fleste driftsforstyrrelser været begrundet i at vi har fået renoveret vores 

hovedstophaner og fået monteret fjernaflæselige flow målere, så vi ved 

vandbrud kan se om bruddet er mod øst eller mod vest.    

 

 

Fra d. 14/2 til 17/4 var der et forøget vandforbrug som skyldtes et vandbrud på 

Haregabsvej ved stien 

 

 
 

Efter reparation af bruddet er vores forsyningsnet blevet så tæt, at det laveste 

natforbrug er kommet ned på 400 liter/timen, hvor det altid før har ligget på 

1700 liter/time.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 3 ud af 14 sider 

 

 

Efter vi i sidste periode (2018-2019) fik etableret en overvågning af 

udpumpningshastigheden har vi kunnet opdage med det samme når et brud 

giver et forøget vandforbrug. Dette skete d. 24/5 hvor vi gennem natten havde 

detekteret et øget vandforbrug. Kim Oreskov lokaliserede det hurtigt til 

Gillelejevej ved fabrikkerne.  
 

 
 

Efter vi havde repareret bruddet d. 24/5, og så i hvor dårlig stand ledningen var, 

besluttede vi at udskifte hele stikledningen mellem Gillelejevej og til det 

bagerste hus. Dette blev gjort d. 2/6.  

 

Renovering af vandværket. Over mange måneder har vi i denne periode fået 

forbedret vandværket på en række punkter, som var blevet påpeget som vigtige 

fokuspunkter ved de sidste kontrolbesøg fra kommunen. For at 

vandværkspasserne ikke, i al slags vejr, skal gå direkte ind i 

vandbehandlingsrummet og svine gulvet til, har vi fået etableret et indgangs-

lokale hvor der kan klædes om eller tages plastik ”gamacher” over skoene.  

 

For at få plads til det ekstra rum, blev det nødvendigt at få fjernet fores gamle 

”hydrofor”, som bare stod og rustede efter den var blevet afmonteret for flere år 



 

Side 4 ud af 14 sider 

 

siden. Ved hjælp af en plasmaskærer fik vore entreprenører den skåret i stumper 

som kunne bæres ud og køres væk.  

 

I forbindelse med opbygningen af rummet blev vores sandfilter desuden lukket 

til, som det tidligere var blevet foreslået af kommunen. 

 

Desuden fik vi opdateret vores nye processtyringssystem ”Blue Control” med et 

filterskylle program, som krævede at vi fik udskiftet de gamle skyllepumper og 

ventiler fra 1950-erne med moderne fjernstyrede pumper og ventiler.  

 

 
 

Udskiftning af hovedstophaner mod øst og vest og montering af flow-

målere. For at undgå at skulle lukke for vandforsyningen til alle forbrugere hvis 

der lokaliseres et ledningsbrud, har vi udskiftet de gamle defekte 

hovedstophaner som er lokaliseret umiddelbart efter vandværkets afgang, ude 

på Munkebakke. Dette krævede at der blev nedgravet mands-høje målerbrønde 

på Munkebakke, og montering af fjernaflæselige flow målere. Vi kan nu med 

det samme se om et brud findes på den østlige forsyningsstreng eller den 

vestlige, og kan nøjes med at lukke for de berørte forbrugere. 

 



 

Side 5 ud af 14 sider 

 

 

 
 



 

Side 6 ud af 14 sider 

 

Vandkvalitet  
(se på vores hjemmeside under vandkvalitet 

https://mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&wpID=1323&sID=1323&maint

ype=consumer&type=0) 
 

Kvaliteten ser meget fin ud ved afgangen fra vandværket.  

 

 

 
 

https://mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&wpID=1323&sID=1323&maintype=consumer&type=0
https://mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&wpID=1323&sID=1323&maintype=consumer&type=0


 

Side 7 ud af 14 sider 

 

 
 

Nye målinger af råvandet fra vore boringer, som bestemte indholdet af alle de krævede 

pestisider og allergifremkaldende stoffer viste at alle var under de tilladelige grænser (ingen 

røde tal på skemaerne), på nær for methan som fjernes under vandbehandlingen. Herunder 

vises kun data for den ene boring, men alle værdier kan ses på hjemmesiden.   

 

 



 

Side 8 ud af 14 sider 

 

 
 

 

På forsyningsnettet var der heller ikke nogen anmærkninger: 
https://mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&wpID=1323&sID=1323&maintype=consumer&type=0 

 

 
 

https://mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&wpID=1323&sID=1323&maintype=consumer&type=0


 

Side 9 ud af 14 sider 

 

Alt i alt er året endnu en gang gået smertefrit uden nogen form for problemer med driften, ud 

over de gange vandforsyningen blev stoppet på grund af brud eller renovering. Jeg er meget 

glad for at vi nu har en meget velfungerende process-styring, og troværdige flowmålere der 

kan guide os til hvor der sker voldsomt utypisk vandforbrug. Vi har også fået et ledningsnet 

der er meget tættere end vi havde troet muligt.  

 

Jeg vil igen i år sige tak for godt samarbejde med bestyrelsen (kasserer Kim Oreskov, Keld 

Olsson, Klaus Karkov og Kaj Aksel Witt) og vandværksbestyrer Mogens Pedersen. 

 

Specielt Kim Oreskov vil jeg endnu engang, på bestyrelsens vegne, takke for hans fantastiske 

arbejdsindsats med regnskabet og hans følsomme indkrævning af restancer. 

 

I år har kim Oreskov tillige stået for styringen af vores vandværksrenovering, etablering af 

flow-målere og nye hovedstophaner, udskiftning af forsyningsledning til fabrikkerne på 

Gillelejevej, samt udbedring af ledningsbrud. En kæmpe tak for det, som har kostet ham 

mange ugers gratis arbejde.  

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

Mogens Kilstrup, Formand 

11/11 2020 


