
 Årsberetning 2018

Bestyrelsen

Bestyrelse har i det forløbne år bestået af vores tekniker Niels,  vores 
jurist Christian, vores kasserer Kirsten samt af formændene Tore og Bo.

Bestyrelsesmøder

Vi har haft 4 bestyrelsesmøder i den forløbne periode. Ikke særlig mange, 
men vi har klaret rigtig mange sager ved at bruge mail. Det er udmærket 
med møder, men bedre at klare en sag hurtigt end at samle sammen til 
møder.

Kort gennemgang af vandværket

Vi har to boringer: ca 55 meter dybe. De øverste ca 30 meter går gennem 
et lag af ler og grus, og et stålrør med en diameter på  6” sørger for at 
gruset ikke kommer ind i boringen. De næste ca. 25 meter går gennem et 
lag grønsandskalk. Vandniveauet i boringerne er ca 16 meter under 
overfladen og noget under vandniveauet er der placeret (Grundfos) 
pumper. Der oppumpes aldrig fra begge boringer samtidig men der skiftes
mellem boringerne efter et sindrigt system så belastningen på de to 
boringer er tilnærmelsesvis den samme. Vandet pumpes gennem to filtre 
der har en kapacitet på 3.6 m3/tim. Som et led i vandrensningen presses 
der luft gennem vandet mens det passerer filtrene. Efter filtrene 
opbevares vandet i en tank der kan rumme  4 m3. Når tanken er fuld 
stoppes oppumpningen af vand, og når vandet i tanken er faldet ca 25 cm
svarende til godt 600 liter startes oppumpningen igen. To pumper (Flygt) 
sørger for at vandet bliver pumpet ud i ledningsnettet ved et konstant 
tryk. Under normale omstændigheder kører kun én af pumperne og den 
kører med variabel hastighed afhængig af forbruget af vand således at 
vandtrykker holdes konstant på 2.5 bar. 

Kontrolprogram

Ifølge drikkevandsbekendtgørelsen 
(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194227)
skal alle vandværker udarbejde et kontrolprogram, der skal godkendes af 
den kommunen. Det gjorde vi så i løbet af foråret. 
Kontrolprogrammet beskriver hvorledes vandet fra vandværket 
kontrolleres: 
hvor der skal tages prøver,
hvor tit der skal tages prøver og
hvilke analyser der skal indgå i kontrollen.
Det er i kontrolprogrammet, der f.eks. specificeres at der skal testes for 
desphenyl-chloridazon. Heldigvis leverede kommunen en skabalon som 
gjorde det overkommeligt at udforme programmet for vores vandværk.
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Kontrolprogrammet er tilgængeligt på vores hjemmeside på adressen
http://vand.herslev.dk/vand/Kontrolprogram_Herslev_Vand.pdf

Aftale med fors

fors er den forsyningsvirksomhed der i kommunerne Holbæk, Lejre og 
Roskilde leverer vand, fjernvarme, renser spildevand, indsamler affald og 
driver genbrugspladser. Vi har fornyet en aftale efter hvilken

fors sørger for måleraflæsning
vi betaler for at få resultaterne, men mindre under den nye ordning
vi – Kirsten – sørger for udsendelse af regninger
vi inddriver restancer 

fors kunne – mod ekstra betaling – inddrive restancer, men vi har valgt 
selv at gøre det, hvorved vi sparer penge.

Sommervarmen og forbud mod havevanding med slange

Ved forbrug over 3.6 m3/tim falder vandniveauet i tanken idet filtrene ikke 
kan følge med. Hvis der gennem længere tid udpumpes mere end 3.6 
m3/tim kan tanken blive tømt og så falder trykket i ledningsnettet. Derfor 
det milde forbud. Bestyrelsen forbarmede sig over Menighedsrådet som 
tryglede om at få lov til at vande et bed med nye planter, og det fik de lov
til i begrænset og kontrolleret omfang.
Det er den nuværende bestyrelses holdning, at en sådan tilladelse vil vi 
ikke give en anden gang.

Luft i pumperne

Det meste af året døjede vi med luft i en Flygt-pumpe – ikke i den samme 
hver gang og aldrig i begge pumper. Når der er luft i pumpen kan den ikke
levere vand men står og pisker rundt i en blanding af vand og luft med det
resultat at vandet og pumpen bliver varm. Man kan så slukke pumpen og 
lukke luften ud ved et kort øjeblik at fjerne en skrue. Så kan den igen – 
indtil det gentager sig. Vores vandværk er lidt primitivt idet vi ikke har 
noget videre overvågningsudstyr men kun måler hvor meget vand vi 
pumper op og ud i ledningsnettet og også hvor hurtigt det pumpes ud. 
Men vi kan ikke se hvornår forbruget er stort – med mindre vi lige befinder
os i vandværket og kan se på måleren. Det var (og er) er stort mysterium 
hvor luften kom fra. De to pumper der udpumper vandet styres på snedig 
vis og styringen kan ændres ved at ændre forskellige parametre. Det er 
ikke en sag for en amatør og vi tilkaldte en tekniker. Han grublede og 
justerede – talte i telefon med en kollega og justerede igen. Til sidst sagde
har, at nu kunne det være problemet var løst, men det var det ikke. Efter 
næste kontakt med teknikeren foreslog han, at vi lånte to nye pumper for 
at se om det kunne løse probelmet. Det gjorde det, så vi beholdt de nye 
pumper. De gamle var ret gamle og man kunne se at de nye kører med et 
lavere omdrejningstal end de gamle – de er mere effektive, så vi forventer
et fald i strømforbruget.
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Renovering af boring 0

Boring 0 viste tegn på problemer – brugte længere tid for at oppumpe 
vand sammenlignet med boring 1. Det kunne være en dårlig pumpe men 
også gennemtæring af det galvaniserede jernrør, der fører vandet op af 
boringen. Vi bad Brøker (velrenomeret brøndborerfirma fra Holbæk) om at 
renovere boringen. I slutningen af november blev den gamle pumpe 
trukket op og der blev foretaget en TV-inspektion. Det viste sig, at der 
stod gammelt udstyr i bunden af boringen. Smeden vidste godt at der 
engang blev tabt en pumpe med et stykke rør. Et forsøg på at fiske det 
gamle udstyr op lukkedes ikke. Faktisk var det meget tæt på at gå gruelig 
galt idet fiskeudstyret satte sig fast og kun efter et meget hårdt træk kom 
det op. Ved TV-inspektionen sås ingen tæringshuller eller skadet på 
stålrøret. Boringen har dog en del rust og belægning, som gør det svært 
at vurdere stålrøret.
Den nye pumpe med et rør i rustfrit stål blev monteret. Da der nu var 
rodet rundt i boringen anbefalede boringsfirmaet at der blev foretaget en 
renpumpning, så gennem ca 4 døgn blev der oppumpet godt 5 m3/tim 
svarende til ca 500 m3. Under oppumpningen faldt vandniveauet knap en 
meter, og der var  ingen synlig påvirkning af boring 1. Konklusionen er, at 
der er masser af vand.
Brøker gav følgende melding:
Boringen er 51 år og nærmer sig den kritiske alder for boringer udført i 
stålrør. Almindeligvis skal man regne med en levetid for boringer på 50-60
år for stålrør i jord. Herefter kan der risikere at opstå gennemtæringer i 
stålrøret. Vandværket bør allerede nu begynde at lægge en strategi for 
etablering af en ny supplerende boring.

Brud på ledningsnettet

17.dec konstateredes brud på vandledningen ud for Herslev Bygade 13 – 
det lille bindingsværkshus i den vestlige udkant af byen. Huset stod og 
soppede i vand. Af hensyn til huset slukkede vi for pumperne for at tage 
trykket af vandet. Det hjalp. Og da vand løber nedad kunne de fleste 
beboere stadig tappe vand,  dog med stærkt reduceret tryk. Vi tændte på 
pumperne igen kl 6,  men det var lovlig sent for det viste sig at nogen 
stop op allerede ved 4:30-tiden. Det må vi huske til en anden gang. Ved 9-
tiden lukkede vi totalt for vandet mens utætheden blev repareret. Ved 11-
tiden var levering af vand normal igen.

Vandprøver

Der blev taget taphane vandprøver – dvs. vandprøven tappes ude hos 
forbrugeren – yderst på Toftevej d. 29.nov. og på Herslev Strandvej d. 
19.dec = dagen efter bruddet blev repareret. Prøven fra Toftevej var helt i 
orden men den anden viste et kimtal ved 22 grader på 590. Man 
accepterer et kimtal på indtil 200, så der var tale om en overskridelse. 
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Formodentlig forårsaget af reparation af bruddet dagen før 
prøvetagningen. Man anbefaler kogning af vandet såfremt kimtallet 
overskrider 2000, så der var ikke akut fare. Kimtallet er udtryk for 
tilstedeværelse af bl.a. ret uskadelige jordbakterier og er ikke udtryk for 
en egentlig forurening med f.eks. coli bakterier.
To efterfølgende prøver taget i starten af januar, yderst på Toftevej og 
Bognæsvej, viste kimtal på 10-18 kim og altså langt under det kritiske 
niveau.

Defekt kompressor

Midt i januar brød kompressoren sammen så der ikke kom luft til filtrene. 
Det betød at vandet  blev renset mindre godt. Det er ikke 
sundhedsskadeligt men vandet smager lidt specielt – der er nok et 
forhøjet indhold af jern.  Vi fik hutigt monteret en ny – og bedre – 
kompressoer, og vandet blev igen som det plejer at være. Dog nedsatte 
montøren lufttrykket, som havde været højere end nødvendigt, så vandet 
kom til at indeholde lidt mindre luft. Det kan konstateres hvis man 
aftapper et glas vand; der sætter sig små luftbobler på galssets sider, og 
hvor der tidligere var ret mange og ret store, så er der nu mindre og færre
luftbobler.

Arbejdsopgaver for den kommende bestyrelse:

LER = LedningsEjerRegisteret →  https://ler.dk

Der findes et system som skal tilstræbe at forhindre, at ledninger i jorden 
bliver ødelagt ved gravearvejder. Inden gravearbejdet sættes igang kan 
man forespørge LER og få oplyst om der findes ledninger i jorden på det 
sted man har behov for at grave. Dette system er i øjeblikket manuelt, så 
ved planlagt gravearbejde får vandværket en forespørgsel (e-mail) 
hvorefter vi laver et kort over gravearbejdet, hvor vores vandledning er 
indtegnet. Dette system bliver ændret, så forespørgsler bliver besvaret 
automatisk af et it-system. Vandværket har pligt til at levere data og 
betale for lagring af ledningsregistreringerne. Dette skal være på plads i 
løbet af 3-4 år.

BNBO = BoringsNære BeskyttelsesOmråder

Onsdag 12. december udsendte miljø- og fødevareminister Jakob 
Ellemann-Jensen en pressemeddelelse med overskriften: ”Nu skal det 
være slut med at sprøjte ved drikkevandsboringer”. Derfor skal der  
oprettes boringsnære beskyttelsesområder → BNBO indenfor hvilke der 
ikke skal sprøjtes. Dette giver anledning til flere spørgsmål:
Hvad er boringsnært?  10 meter? 50 meter? 100 meter? 1000 meter? Hvis
området skal være cirkulært vil en radius på 100 meter give et område på
3.14 hektar. 
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Det står hen i det uvisse hvorledes BNBO skal fastlægges for de enkelte 
vandværker, men det hævdes, at for Danmark har det totale BNBO et 
areal svarende til størrelsen af Samsø.  Størrelsen af Samsø er 114 km2 = 
11400 hektar (én hektar er arealet af et kvadrat med en sidelængde på 
100 meter).

Men hvad betyder det for det enkelte vandværk? Der er ca. 3100 almene 
vandværker i Danmark så i gennemsnit skulle et vandværks BNBO være 
på 11400/3100 = 3.7 hektar/vandværk. Men mange vandværker – især 
store vandværker - har adskillige boringer, så arealet pr boring bliver 
meget mindre end 3.7 hektar – måske noget i retning af 1 hektar.

En anden måde at angribe problemet på er følgende:

Miljøministeren har udtalt at landbrugerne skal have kompensation for at
undlade at sprøjte og at udgiften på husstand ville blive 10-12 kr. Der er 
ca 2.5 millioner husstande i Danmark, så det bliver ialt ca 12*2.5 millioner
= 30 millioner kr betalt for 11400 hektar så betalingen for én hektar bliver
derfor 30000000/11400 = 2632 kr/hektar. Herslev har 100 husstande der 
ialt skal betale 12*100 kr = 1200 kr. Da betalingen pr hektar er 2632 må 
vi regne med at størrelsen af vores BNBO er 1200/2632 = 0.46 ~ 0.5 
hektar, svarende til et cirkulært område med radius 40 meter. (Det står i 
øvrigt hen i det uvisse hvor industrien er i dette).

Men hvad har vi brug for?

Vandværker oppumper hvert år ca 15000 m3 vand. Det er grundvand, 
men det kommer jo fra regnvandet, der falder på området. Ifølge DMI 
falder der i gennemsnit ca. 600 mm regn årligt i vores område. Det bliver 
ikke alt sammen til grundvand idet der er afstrømning gennem bl.a. dræn 
og der er fordampning. Ifølge

https://www.landbrugsinfo.dk/planteavl/vejret/sider/pl_aarets_vandbalance.aspx

(som advarer mod at stole alt for meget på tallene) så er der efter 
afstrømning og fordampning ca 125 mm tilbage til grundvandet. Altså for 
hver kvadratmeter jord er der 125 liter vand til grundvandet. Da vi skal 
bruge 15000 m3 svarende til 15000000 liter vand skal vi bruge et areal på 
15000000/125 = 120000 m2 svarende til 12 hektar. Og hvor er det lige at 
disse 12 hektar skal placeres.

Området skal ikke nødvendigvis være cirkulært med boringen i centrum. 
Lejre Kommune har kortlagt et område kaldet 'Opland til Herslev 
Vandværk' og det strækker sig fra ca 200 meter nordøst for boringerne til 
godt 1 km sydvest for boringerne med en bredde der er størst omkring 
boringerne, ca. 600 meter, aftagende mod sydvest til en bredde på ca. 
300 meter – ialt 52 Hektar.  Det er uklart om dette område er det 
boringsnære område. 
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Om tre år skal det være forbudt at anvende pesticider i det boringsnære 
område. Det er tanken at kommunen, jordejeren og vandværket skal 
forhandle om en kompensation til jordejeren for ikke at anvende 
pesticider. Det er sikkert tanken fra regeringens side at denne 
kompensation skal betales til evig tid. Ministeren forestiller sig at hver 
vandbruger skal betale 10-12 kr/år. Det giver for vores vandværk en 
betaling på op til 1200 kr. Der er næppe nogen landmand der vil gå med 
til kun at få 1200 kr for ikke at sprøjte på 52 hektar og nok heller ikke på 
12 hektar, men måske nok for ½ hektar.

Det er i øvrigt forargeligt, at hvor det i andre situationer er 
forureneren, der har udgiften, så er det her den forurenede, der 
skal betale forureneren for ikke at forurene.

Bo Sommerlund
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