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DANVA 
Forsyningstræf 2016 

Uvedkommende vand i Vrøgum 
/Henriette Jakobsen 
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- Hvordan driftens erfaringer, og en efterfølgende 
identifikation og analyse af det uvedkommende vand i 
fællessystemet fik flyttet planen for separatkloakering.  
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2006/2007  i Jegum 
 
 
 

Historien starter 
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2006/2007  i Jegum 
 
• Pst. Jegumvej 9 pumper næsten i 

døgndrift 
• Spildevandskloakeret område 

 
2007-02 – omfattende registrering, løfte 
dæksler 
 
2007-03 Påbud udsendes 
• Hæv dækslerne mindst 20 cm over terræn 
• Eller, forsyne dem med tætte dæksler 
 
2007 – Dæksler på egen hovedledning hævet 
med 50cm  
 
Af spildevandsplanen (2004-
2012/Blåvandshuk Kommune) fremgår, at 
oplandet er separatkloakeret og at tagvand 
nedsives på egen grund. Dette betyder at 
enhver tilledning af tagvand, drænvand eller 
overfladevand omgående skal frakobles. 

Historien starter 
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(Jegum) Vrøgum i 
spv.planen 



05-02-2016 

4 

7 

 
 

Forarbejde i/omkring 
Vrøgum 
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• Oplandsdata i 2010-2015-spildevandsplanen 
 
 

Forarbejde i/omkring 
Vrøgum 
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• Oplandsdata i 2010-2015-spildevandsplanen 
 

• 2011 TV-inspektioner i Vrøgum 

• Indsivning 

• Dårligt fysisk index 
 

Forarbejde i/omkring 
Vrøgum 
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• Oplandsdata i 2010-2015-spildevandsplanen 
 

• 2011 TV-inspektioner Vrøgum 
 

• ~2012 Opgradering af pst.-styringer – styrket 
dataindsamling 
 

Forarbejde i/omkring 
Vrøgum 
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• Oplandsdata i 2010-2015-spildevandsplanen 
 

• 2011 TV-inspektioner Vrøgum 
 

• ~2012 Opgradering af pst.-styringer – styrket 
dataindsamling 
 

• 2012-10 Kortlægningsrapport Oksbøl/Vrøgum/Jegum 

• Ajourføring af kloakplan 

• Jegum, indsivning 1 l/s (natteregistrering, 
gennemsnitligt tørvejrsdøgn), fra brønde – dæksler, 
samlinger, sider, bund. 

 

Forarbejde i/omkring 
Vrøgum 
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• Oplandsdata i 2010-2015-spildevandsplanen 
 

• 2011 TV-inspektioner Vrøgum 
 

• ~2012 Opgradering af pst.-styringer – styrket 
dataindsamling 
 

• 2012-10 Kortlægningsrapport Oksbøl/Vrøgum/Jegum 
 
• 2013-02 Møde med grundejerforeningen Jegum 

• Stemningsbilleder 

• Fakta om vandmængder 
 

Forarbejde i/omkring 
Vrøgum 
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Hvad betyder dette så for os over længere tid? 
 
Pumpernes køretid i Januar 2013 = 491 timer til sammen 
Pumpernes køretid fra 1/10-2012 til 31-12-2012 = 1.522 timer 
 
Pumperne er 390 sekunder om at tømme sumpe i pumpestationen. 
På disse 390 sekunder flytter pumperne  1,950 m³ vand 
Dette giver 5 l/sekund. = 18 m³ pr. time 
 
Dette betyder at pumperne i januar 2013 har flyttet 8.838 m³ vand. 
I perioden fra 1-10-2012 til 31-12-2012 har pumperne flyttet  27.396 m³ vand. 
 
Når der ses på disse tal fremgår det at vi har en rimelig konstant indsivning til kloaknettet. 
 
Vores gennemsnitlige omkostning 
- 0,2 kWh/m³ for at flyttet vand i pumpestationerne. 
- 1,8 kWh/m³ for at rense vandet gennem Varde Renseanlæg 
 
Da vi pumper vandet 6 gange inden det når til Varde Renseanlæg bliver dette  1,2 kWh/m³ 
 
Med daværende elpris: 
Samlet pris på at pumpe og rense Jegum’s er  ca. 34.000 kr.  for 4 kvartal 2012. 
Hertil skal så lægges vedligehold ol. 
 
Den periode der her er målt på er i en tid hvor der ikke er mange personer i området. 
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• Oplandsdata i 2010-2015-spildevandsplanen 
 

• 2011 TV-inspektioner Vrøgum 
 

• ~2012 Opgradering af pst.-styringer – styrket 
dataindsamling 
 

• 2012-10 Kortlægningsrapport Oksbøl/Vrøgum/Jegum 
 

• 2013-02 Møde med grundejerforeningen Jegum 
 

• 2012-05 Pst. Præstegårdsvej 
 

 

Forarbejde i/omkring 
Vrøgum 
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• Oplandsdata i 2010-2015-spildevandsplanen 
 

• 2011 TV-inspektioner Vrøgum 
 

• ~2012 Opgradering af pst.-styringer – styrket 
dataindsamling 
 

• 2012-10 Kortlægningsrapport Oksbøl/Vrøgum/Jegum 
 

• 2013-02 Møde med grundejerforeningen Jegum 
 

• 2012-05 Pst. Præstegårdsvej 
 

• Kommunen ønsker, nyt slidlag/asfalt i Vrøgum 
 
 

Forarbejde i/omkring 
Vrøgum 

32 

Tillæg 3 til Spildevandsplanen 
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• Hvad basis for spildevandsplanen? 

• Husk at få viden og data fra driften med 
• Hvorfor 

• Det kan give en hurtigere økonomisk gevinst 
• Hvorfor 

• Tendensen er jo længere pumpestrækninger – derfor begynder vandmængde 
at betyde noget 

Viden fra driften gør en forskel 
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Kommentarer/Spørgsmål ?? 


