
INFORMATION 

VINDINGE VANDVÆRK’s leveringsevne en varm sommerdag 
______________________________________________________________________________________ 

 
 

Figurerne her viser vandforbruget i Vindinge de seneste 2 søndage (registreret på vandværket). 
 
Øverste kurve viser et normalt forbrug med spidser morgen og aften.  
 
Nederste kurve viser forbrugt seneste søndag, hvor vandværket blev ”tørlagt” og således ikke kunne levere 
vand i en time. Det er åbenlyst, at det var det gode vejr på en søndag, der gav det store forbrug, stigende 
over dagen. Der var tale om et ekstraordinært højere forbrug på ca. 40% i forhold til en almindelig hverdag. 
 
Det er forståeligt, hvis forbrugerne spørger, om ikke Vandværket kunne have forudset den situation med de 
mange nye boliger, som er kommet til det seneste 1-2 år? Jo, det har vi været bevidst om de seneste år. 
Der skal ikke være tvivl om, at vi som vandforsyning skal kunne klare sådan en situation, og vi skal også 
have for øje, at der vil blive bygget flere boliger de kommende år.  
 
 
 
 



VINDINGE VANDVÆRK’s leveringsevne en varm sommerdag 
______________________________________________________________________________________ 
 

Som det var beskrevet i den informationsfolder som vandværket delte ud til alle forbrugerne i april 2021, så 
arbejder vi med at få etableret en ny vandboring (3. boring), samt en nødforbindelse til FORS 
(vandforsyning fra Roskilde). 
Det, vi ikke havde forudset var, at forløbet tager så laanng tid.  
 
I oplæg til lokalplan for det grønne område, hvor der skal ligge en dagligvarebutik var der i 2018 indskrevet 
at der også skulle placeres en vandboring i området, men som alle ved, så har det lange udsigter med 
afklaring af dagligvareprojektet. Inden det er afklaret, vil vi ikke kunne få lov til at begynde at bore efter 
vand. Det kan vi ikke vente på, så derfor arbejder vi nu på en alternativ placering på det grønne område ved 
Kærvej. Den præcise placering afventer en afklaring med Kommunen. 
En ny råvandsledning fra denne boring til vandværket forventes at fordyre projektet betydeligt, men det er 
det muliges kunst.  
 
Med hensyn til nødforbindelsen til FORS, så er der i år arbejdet målrettet i dialog med FORS med at finde 
den bedste tekniske løsning for både FORS og Vindinge vandværk, herunder placering af trykforøger på 
ledningsforbindelsen. Nødforbindelsen vil blive anlagt og betalt af Vindinge vandværk. I den forbindelse er 
vi i dialog med dem, der skal udføre og levere projektet. 
 
Vi forventer at kunne etablere denne nødforbindelse september 2021.  
Afslutningsvis skal det bemærkes, at både den 3. boring og nødforbindelsen ville kunne have forhindret 
”tørlægningen” den 6. juni. 
 
 
 
Vindinge, den 10. juni 2021/JS 


