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Driftsforstyrrelser siden sidst:  

 

Vandbrud d. 2/9: Stikledning i jern fra 1950’erne ved Haregabsvej var tæret 

igennem for tredje gang. Denne gang blev et stort stykke udskiftet.  
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Vandkvalitet (se på vores hjemmeside under vandkvalitet) 
 

Kvaliteten ser meget fin ud ved afgangen fra vandværket. Ingen anmærkninger. 

http://www.mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&wpID=1323&sID=1324 

 

 

 
 

Og på ledningsnettet er der heller ikke nogen anmærkninger: 

http://www.mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&wpID=1323&sID=1327 

 

 
 

  

http://www.mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&wpID=1323&sID=1324
http://www.mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&wpID=1323&sID=1327
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Vores råvand indeholder (per december 2014) for store mængder jern, mangan, nitrogen og 

fosfor i forhold til hvad drikkevand må indeholde. Vores vandbehandlingsanlæg fjerner 

imidlertid alle disse stoffer til under de tilladte værdier.  

 

Råvand for den ene boring: 

http://www.mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&wpID=1323&sID=1326 

 

 
  

http://www.mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&wpID=1323&sID=1326
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Og den anden boring: 

http://www.mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&wpID=1323&sID=1325 

 

 
 

Siden sidst har vi ikke fået lavet den store pestisidanalyse for boringerne. Men sidst var vi 

langt under grænseværdierne for alle stoffer. Vores vand er af super god kvalitet. 

 

 

 

 

  

http://www.mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&wpID=1323&sID=1325
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Og for ledningsnettet, fra sidste gang – selvfølgelig ingen anmærkninger   

http://www.mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&wpID=1323&sID=1324 

 

 

  

http://www.mitdrikkevand.dk/index.php?ID=3&wpID=1323&sID=1324
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Udarbejdelse af en kvalitetssikringssapport: 

 

I November 2015 udarbejdede bestyrelsen en kvalitetssikringsrapport hvor vi identificerede 

de potentielle risikoområder. Boringerne og vandværkets indgangsforhold blev identificeret 

som problematiske, så disse blev udvalgt som fokusområder.  

 

Boringerne er efterfølgende blevet renoverede og sikrede. Vandværkets indgangsforhold vil 

blive renoverede i 2016-2017 

 

Rapporten er indsat efter formandens beretning. 

 

Renovering af boringer: 

 

I forbindelse med ansøgning om indvindingstilladelse til råvand fra vore boringer fik vi et 

påbud fra kommunen om at renovere vore boringer så de: 

 

• er bedre beskyttet mod vejret 

• er sikret med indbrudsalarm 

• Tillader at grundvandstanden måles kontinuert 

 

Begge boringer er blevet renoveret så de nu lever op til alle kommunens, bestyrelsens og 

vandværkspasserens ønsker. Der mangler dog en fremtidssikring af styringskredsløbene i 

form af en internetbaseret løsning. Forhandlinger om det optimale system er i gang. 

 

Året er endnu en gang gået smertefrit uden nogen form for problemer med driften. 

Vandværket har fungeret upåklageligt siden renoveringen i 2014, på nær at gennemløbet fra 

vores bundfældnings kammer til sandfilteret var stoppet af jern/okker bundfald. Dette sker 

med jævne mellemrum, og bliver udbedret af vores effektive vandværkspasser, Mogens 

Pedersen.   

 

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

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

entreprenør Svend Erik Nordby og Kenneth Larsen. 

 

Specielt Kim Oreskov har leveret en fantastisk arbejdsindsats i forbindelse med renoveringen 

af vore boringer, som jeg gerne vil takke for på bestyrelsens vegne. 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

Mogens Kilstrup, Formand 

05/11 2016 

 

  



 

Side 7 ud af 12 sider 

 

KVALITETSSIKRINGSRAPPORT  FOR: 

 
 

             Esbønderup Skovhuse Vandværk (ESV) 
 
 
Udarbejdet den:  ___________     2015   Af Bestyrelsen for ESV 
 
 
Godkendt af formanden _______________       
                                           (dato og initialer) 
 
 

 

 

Vandværksbestyrer Mogens Pedersen har gennemgået kursus om almindelig 
vandforsyningsdrift og elementær vandværkshygiejne.  
 
Formanden Mogens Kilstrup er uddannet mikrobiolog fra Københavns Universitet  
 

 

 

LOVGRUNDLAG: 
 
BEKENDTGØRELSE 132  
OM KVALITETSSIKRING AF VANDFORSYNINGSANLÆG: 
 
§ 3. Et alment vandforsyningsanlæg, der leverer 17.000 m3 vand pr. år eller 
mere, skal indføre kvalitetssikring ved: 
 
1) at kortlægge hele vandforsyningen samt kvaliteten af denne, jf. bilag 2, 
 
2) at kortlægge vandforsyningens driftsrutiner, herunder arbejdsgange ved 
almindelig drift, rengøring, prøvetagning, reparation, nyanlæg o.l. , 
 
3) at vurdere risikoen for forurening af vandet fra det samlede 
produktionssystem, herunder fra de enkelte komponenter, uhensigtsmæssige 
konstruktioner og den samlede vedligeholdelsestilstand samt fra 
driftsrutinerne og prioritere indsatsen efter, hvor der er stor risiko for 
forurening af vandet, 
 
4) at udarbejde en handleplan, som beskriver, hvordan og hvornår forsyningen 
vil håndtere den prioriterede indsats, som følger af punkt 3, og 
 
5) at løbende følge op på og dokumentere, at forsyningen har gennemført de 
planlagte tiltag. 
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Kortlægning af hele vandforsyningen 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Vandforsyningen består af to boringer, hvorfra der pumpes råvand gennem PVC ledninger til 

vandværkets tårn. Vandet pumpes ud over en rislebakke inde i tårnet, hvorfra det løber ned i 

et opsamlingslager.  

 

Herfra løber det ind i reaktionsbassinet, hvor vandstanden stiger så den er det samme for 

risletårnets overflade som for reaktionsbassinets. Når vandstanden er høj nok løber vandet af 
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egen kraft gennem er rør ind til vandværkets sandfilter. Vandet filtreres gennem sandfilteret 

og løber renset ned i vandlageret under vandværket. Når der forbruges vand i ledningsnettet 

falder trykket, og to pumper opretholder 4 bar overtryk ved at pumpe vand fra lageret ud i 

ledningsnettet.  

 

 

 
 

 

 

Fra vandværkets rentvandsafgang løber vandet først ud til Munkebakke, hvor det forsyner to 

store strænge, henholdsvis mod nord og mod syd. Fra forsyningsledningerne fordeles vandet 

ud gennem stikledninger til medlemmernes stophaner, hvor ESVV’s ansvar ophører.  
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Kvaliteten af hele vandforsyningen 
 
Boringer:  
Boringerne er begge af ældre dato, med ældre pumper og dårligt udførte råvandsstationer. 
Der kan ikke foretages vandspejls-pejlinger, og råvandsstationerne er svære at renholde. 
 
Risletårn:  
Rislebakken er aldrig renoveret og forekommer meget gammelt. Den er dog fuldt funktionel. 
Der er foretaget renoveringer af murene og ventilationsskakter, samt indsat en ekstra 
ståldør. Der forudses ingen problemer med denne del af anlægget i lang tid. 
 
Opsamlingslager under rislebakke:  
Dette ser umiddelbart sundt ud, uden overhængende fare for nedbrud 
 
Reaktionsbassin:  
Reaktionsbassinet ser fint ud, dog findes der ophobninger af jern og okker, som ind imellem 
stopper for vandflowet til sandfilter. Dette skal jævnligt bortskaffes.  
 
Sandfilter:  
Sandfilteret ser umiddelbart gammelt ud, men det fungerer upåklageligt. Sandfilteret er 
åbent, men åbningen findes i over 2 meters højde, så der ikke kan ske nogen utilsigtet 
tilsmudsning  
 
Vandlager:  
Vandlageret strækker sig under det meste af vandværksbygningens udstrækning (ikke 
under tårnet). Der findes kun et enkelt inspiceringshul, hvor lågen for nylig er blevet skiftet.  
 
Vandværksgulv og indretning:  
Der er umiddelbart ikke nogen direkte gennemgang fra gulvet i vandværket ned til lageret, 
da vi har fået renoveret foringerne til pumper og rørgennemføringer. 
 
Rentvandspumper :  
Pumperne er nyanskaffede, og fungerer upåklageligt uden fare for nedbrud i mange år.  
 
Forsyningsnet:  
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Som det ses herover findes der gamle forsyningsledninger af eternit og stikledninger af jern 

på Munkebakke syd for vandværket, samt på Bakkesvinget og Haregabsvej.   

 

Resten af ledningsnettet er renoveret inden for de sidste 20 år. Dog er en del stikledninger og 

stophaner ikke renoveret. 

 

Kortlægning af hele vandforsyningens driftsrutiner 

 

Rensning af sandfilteret sker et par gange om ugen ved returskyldning fra bunden med rent 

vand fra vandlageret. Der startes med løsning af det pakkede sandlag ved blæsning med 

trykluft fra bunden af sandfilteret, hvorefter partikler udskylles ved kraftig pumpning af vand 

fra lageret. Vandet løber urenset ned gennem et afledningsrør til skoven hvor det udledes i en 

grøft. Vandet fra grøften løber selv mod Esrum Sø. Der ses ikke forekomster af store 

mængder af okker eller jern i udledningsområdet eller ændringer af beplantningen i forhold 

til resten af skoven.  

 

Prøvetagning af råvand sker ved råvandsstationerne af firmaet ALS Global. Prøvetagning fra 

Vandværk afgang sker af firmaet ALS Global i vandværket fra en specialdesignet 

aftapningsventil. Prøvetagning fra ledningsnet sker fra en aftapningshane i Kohaven 4, af 

firmaet ALS Global.  

 

Ved reparation og Ny-anlæg tages der alle forholdsregler for at undgå forurening af vandet.  

 

 

Risikovurdering af hele vandforsyningen 

 
Boringer:  
Mulighed for forurening hvid boringerne ikke renoveres. 
 
Risletårn:  
Ingen umiddelbar risiko for forurening. Alle ventilationshuller er lukkede med trådnet.  
 
Opsamlingslager under rislebakke:  
Ingen risiko for forurening 
 
Reaktionsbassin:  
Ingen risiko for forurening 
 
Sandfilter:  
Sandfilteret er åbent, men åbningen findes i over 2 meters højde, så der ikke kan ske nogen 
utilsigtet tilsmudsning. Ingen umiddelbar for forurening, men på grund af åbningen er den en 
potentiel fare som vi konstant skal være opmærksom på. Det er dog en velprøvet funktion 
som ikke har givet problemer i vandværkets historie  
 
Vandlager:  
Der er umiddelbart ikke nogen direkte gennemgang fra gulvet i vandværket ned til lageret, 
da vi har fået renoveret foringerne til pumper og rørgennemføringer. Vandlageret er 
imidlertid den største potentielle risiko, hvis der sker revner til omgivelserne.  
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Vandværksgulv og indretning:  
Vandværket har direkte indgang fra jord og beplantning til gulvet over vandlageret. Dette er 
en potentiel risikofaktor.  
 
Rentvandspumper :  
Ingen risiko for forurening 
 
Forsyningsnet:  
Ingen umiddelbar risiko for forurening. Ved brud kan der dog ske indtrængning af forurenet 
vand som skal vaskes ud.  

 

Handleplan for vandforsyningen 

 
Konstant overvågning: 
 

1. Renhed og revnedannelser ved sandfilter  
2. revnedannelser i vandlager 
3. Brud på forsyningsnet  

 
Prioriteret liste: 
 

1. renovering af boringer med nye råvandsstationer 
2. Indretning af vandværk så indgangen sker gennem et forværelse, hvor fodtøj kan 

skiftes eller overtrækkes med beskyttelsesplast.   

 

Opfølgning af Handleplan for vandforsyningen 

 
Ved hvert bestyrelsesmøde er handleplanen et fast punkt, som skal behandles. 
Dokumentation sker i formandens rapport ved generalforsamling.  

 

 

 
 


