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Delrapport nr. 1 - Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan og opgaver. 
Rapportens indhold bygger på anvisninger og forslag fra FVD´s håndbog nr. 5 om tilstands-
rapport og ledelse.  
 
Delrapport nr. 2 - Forslag  til egenkontrol- og overvågningsprogram. 
Her beskrives alle de opgaver, som er vigtige for arbejdet med at bevare en god teknisk til-
stand, få et godt teknisk overblik samt en løbende dokumentation for drikkevandets kvalitet 
og andre vigtige nøgletal for driften. 
Programmet er samtidig et forslag til en arbejdsbeskrivelse for pasning af vandværket. Ofte 
er arbejdet delt mellem flere personer, og det anbefales generelt, at viden om driften deles 
mellem flere personer. Formålet er at sikre, at den mest nødvendige viden ikke går tabt. 
Bemærk at del 2 kun er et oplæg, og at der aktivt kan arbejdes videre med dette. 
 
Delrapport nr. 3 - Generel beskrivelse af tilstandsrapport og handlingsplan. 
For at gøre tilstandsrapporten så kort og enkel som muligt. Den generel beskrivelse kan be-
nyttes til inspiration for bestyrelsen til den fælles ledelse af vandværket på det tekniske om-
råde. Her gives eksempler på andre emner og spørgsmål, som kan være relevante at få ind-
draget i ledelse af vandværket ud over det tekniske. 
 
Udvidelsesmulighed med teknisk hjemmeside samt mulighed for e-tilstandsrapport.  
Rapporten kan udvides med en teknisk hjemmeside, som sammen med udvalgte data fra evt. 
automatisk dataopsamling m.m. kan gøre det lettere at dele de vigtigste oplysninger i besty-
relsen, følge udviklingen og samtidig dokumentere drikkevandets kvalitet overfor forbruger-
ne og myndighederne.  
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Baggrund og resumé 
 
14. juni 2012 er anlæg og vandværk gennemgået sammen med formand Svend Erik Toft. 
 
Med tilstandsrapport 2012, handlingsplan og opdatering af vandværkets teknisk hjemmeside 
(e-arkiv), har vandværkets bestyrelse et værktøj til at følge tilstanden løbende på de vigtigste 
hoveddele på vandværket. Rapporten bygger på tidligere tilstandsrapporter og statusrappor-
ter. 
 
Boringer og kildeplads er gennemgået bl.a. ved korttidspumpninger og pejlinger m.m. 
Vurderinger og rapportens forslag sker ud fra de eksisterende oplysninger samt råvandsana-
lyser, pejlinger, øvrige data og oplysninger, som vi har modtaget og fået oplyst under besig-
tigelsen. 
 
Ud fra indsamlede data og oplysninger er der udarbejdet en tilstandsrapport med forslag til 
handlingsplan 2012. Rapporten og forslag til egenkontrolprogram vil indgå i vandværkets 
fremtidig beslutninger om, hvordan vandværket skal drives, dokumenteres og passes.  
 
Tilstandsrapporten version 2012 omhandler en beskrivelse af vandværket, forslag til opga-
ver, gennemgang af analyseresultater, og der er lavet en bedømmelse i form af tilstandsske-
maer for hele anlægget som bilag i tilstandsrapport. Disse skemaer er udarbejdet iht. vejled-
ning om kommunalt tilsyn. På den måde kan bestyrelsen være godt forberedt i forbindelse 
med kommunens tekniske tilsyn. 
 
Reservekildeplads. 
Hjerm Vandværk har i 2009 fået udført 2 prøveboringer på et areal nord for Hjerm by. Det er 
hensigten, at Hjerm Vandværk vil bruge det nye kildefelt i fremtiden, hvis vandkvaliteten på 
den nuværende kildeplads udvikler sig i negativ retning. 
Prøveboringerne og prøvepumpninger er udført i samarbejde med det daværende Miljøcenter 
Ringkøbing - nu Miljøstyrelsen. 
Rapport om undersøgelser findes sammen med andre rapporter og borejournaler m.m. på den 
tekniske hjemmeside. Hjerm Vandværk har i 2009 købt 20 x 20 meter, som udgør det fremti-
dige kildefelt. De vigtigste oplysninger og data om det nye kildefelt er kort beskrevet. 
 
Denne rapport bygger på anvisninger og forslag fra FVD´s håndbog nr. 5 om tilstandsrapport 
og teknisk ledelse.  

Hovedkonklusioner med anbefalinger : 
Hjerm Vandværkets generelle tilstand er god, og vandværket er robust og enkelt opbygget.  
Der er ikke fundet fejl, som medfører akut indgriben.  
Forslag til opgaver er beskrevet under afsnit om handlingsplan. 
 
Overvågning og ledelse. 
Tilstanden på boringer, hovedkomponenter på vandværket og trykforøger anlæg følges som 
beskrevet i vandværkets egenkontrol- & overvågningsprogram, som udgør vandværkets ar-
bejdsbeskrivelse af vandværkets daglige pasning.  
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Ny fremtidig kildeplads (reservekildepladsen). 
I afsnittet om kildeplads gives en kort oversigt med resultater fra det nye kildefelt.  
Resultaterne viser, at vandværket vil kunne anvende den store prøveboring i tilfælde af, at 
grundvandskvaliteten på den nuværende kildeplads skulle udvikle sig negativt.  
Der er dog ingen tegn på, at dette vil ske. 
På teknisk hjemmeside ses analyser fra prøvepumpningen af boringerne på den nye kilde-
plads. 
 
Indvindingsstrategi generelt i fremtiden (planlægning). 
Udviklingen er stadigvæk generelt gunstig, og det tyder på, at vandværket kan fortsætte med 
sin nuværende kildeplads og undgå at skulle åbne for den nye reservekildeplads. 
 
Vandværkets bestyrelse kan dog vælge at fremskylde planlægningen af ny kildeplads alene 
af hensyn til at øge forsyningssikkerheden. 
 
Der er monteret frekvensstyring på råvandspumpen i B2, som medfører en større fleksibilitet 
med hensyn til indstilling af råvandsindvindingen i situationer med særlig stort forbrug. Det 
ses i bilag 1.1, at vandværkets forsyningskapacitet er høj, og der findes en stor overkapacitet. 
 
Der er monteret endnu en SQ-dykpumpe i B3 filter 2, og status i foråret 2012 er, at der sam-
let fra B3 konstant indvindes ca. 10 m³/t, hvilket udgør ca. 50 pct. af det årlige forbrug.  
Fra 1/7-2012 kan der yderligere tilføres råvand fra de 3 øvre SQ-pumper, som samlet øger 
indvindingskapaciteten yderligere. 
 
Forsyningssikkerhed og trykforøgere. 
Forsyningssikkerheden vurderes som god, og vandværket har en passende overkapacitet med 
hensyn til råvandspumper, boringer og udpumpningsanlæg, som er moderniseret i 2008 med 
ny styring. Se kapacitetsdiagram i bilag 1.1, som viser en god og passende overkapacitet. 
 
Under handlingsplan anbefales at overveje forsøg med udfasning af Sønder Hjerm trykfor-
øgerstation, da der kan spares strøm, og da trykket ind i tanken er højere end udgangstrykket.  
Det vurderes, at der ikke mere er brug for anlægget, og at det i en periode let vil kunne doku-
menteres, om denne vurdering er korrekt. 
 
Under opgaver er det foreslået, at der foretages nogle bygningsmæssige ændringer på hoved-
værket, som medfører, at der let kan installeres nødstrømsanlæg, som kan øge forsyningssik-
kerheden yderligere. 
 
Drikkevandets kvalitet og overvågning. 
Det leverede drikkevand overholder kravene til rent drikkevand. Analyserne følges, og se-
nest 1-2 hverdage efter modtagelse af analyserne er de vurderet og lagt ind på den tekniske 
hjemmeside. Vandværket modtager mail med evt. bemærkning til handling. 
Udvikling af BAM, nitrat, jern, mangan og klorid, ses i bilag 1.7. 
 
Andre drikkevandsanalyser kan ses og følges på den tekniske hjemmeside på webstedet 
www.mitdrikkevand.dk eller via vandværkets egen hjemmeside.  
 

Hovedkonklusioner med anbefalinger - fortsat : 

www.mitdrikkevand.dk
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I egenkontrol– og overvågningsprogrammet er beskrevet, hvad der kontrolleres, og hvem der 
har ansvaret. Ud fra forslaget har bestyrelsen besluttet, at arbejde videre med programmet og 
indføre det som et teknisk ledelsessystem i løbet af efteråret 2012. 
 
Det er besluttet, at alle ændringer på boringernes bestykning og hovedkomponenter på anlæg 
hele tiden skal være opdateret på den tekniske hjemmeside.  
I rapportens bilag ses data og grafer. 
 
På de fleste væsentlige nøgletal for driften vil tilstanden kunne vurderes ud fra grafer, idet en  
væsentlig ændring af normaltilstanden typisk vil kunne ses på disse. På den måde kan besty-
relsen gradvis få øget viden om eget anlæg og selv aflæse normaltilstanden.  
 
Nogle af de vigtigste nøgletal, som Hjerm Vandværk bør følge, vil være udvalgte analysepa-
rametre som BAM og nitrat, ilt, nitrit m.fl. Andre eksempler kan være forbrug af kWh pr. 
udpumpet m³ vand fra vandværket og de enkelte boringers ydelse pr. meter sænkning. 
 
Det ses f.eks. i bilag, at BAM og nitrat ligger pænt under grænseværdien for rent drikkevand. 
På den tekniske hjemmeside vil enhver overskridelse være tydelig markeret, og der vil blive 
fulgt op på sådanne overskridelser ifølge overvågningsprogrammet. 
 
Gl. kildeplads og indvindingsboringer : 
Oplysningerne om den eksisterende kildeplads ser foreløbig fine ud.  
Analysedata over en årrække tyder på, at BAM generelt er for nedadgående.  
Der er derfor anbefalet, at afværgevand fra de øvre filtre ophører med at blive udledt til 
Hjerm Bæk og i stedet bidrager til drikkevandet, hvilket bestyrelsen har besluttet fra 1/7-
2012, når tilladelsen til udledning af afværgepumpevandet fra de øvre filtre i de 3 boringer 
stopper.  
 
I bilag 1.11A ses, hvordan der blev indvundet til vandværk og afværge før 1/7-2012, og i 
1.11B ses, hvordan der efter 1/7-2012 er indført en ny indvindingsstrategi, hvor der nu kun 
indvindes til vandværk. 
 
Vandværkets dimensionering. 
I bilag 1.1 ses, at vandværket har en god og rigelig dimensionering af rentvandstanke og 
pumper. 
 
Råvandskvalitet : 
Bilag 1.7 viser udviklingen af BAM, nitrat, jern, mangan og klorid. 
Alle analyseparametre kan følges på den tekniske hjemmeside på webstedet 
www.mitdrikkevand.dk eller via vandværkets hjemmeside, www.hjermvand.dk. 
Det ses, at BAM generelt har udviklet sig i nedadgående retning i B1. På sigt forventes det, 
at den samme tydelige tendens også vil ske for B2 samt det øverste filter i B3.  
I B3 filter 2 og 3, som ligger i større dybde, findes der ikke BAM, og nitrat er også lavere. 
 
 

Hovedkonklusioner med anbefalinger - fortsat : 

www.mitdrikkevand.dk
www.hjermvand.dk
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Forbrugerne kan via hjemmesiden få adgang til at slå op på drikkevandskvalitet i det særlige 
udvalgte program for Forbrugerinformation. 
Her kan forbrugerne både få graf for udvikling og info om de enkelte analyseparametre. 
 
Rentvandstanke : 
Ved Sønder Hjerm trykforøgerstation gøres vandet trykløst for igen at hæve trykket. Over-
vågningen viser, at trykket på vandet ved indgang er større end ved afgang.  
 
På hovedanlægget er den store rentvandstank inspiceret og renoveret, så vandværket i en 
lang årrække kun skal foretage månedlige inspektioner, som anført i kontrolprogrammet. 
 
Se mere under handlingsplan og forslag til opgaver. 
 
Udpumpningsanlæg : 
Udpumpningsanlægget er moderniseret med ny frekvensstyring på hver trykpumpe. 
  
Dataopsamling, styring og alarm. 
Vandværket har indført alarm og dataopsamling, så vandforbrug og vandstand i 
rentvandstank kan følges. Systemet styrer også råvandspumperne i B1, B2 samt F2 og F3 i 
B3. Der gives alarm til mobiltelefoner ved udvalgte og vigtige fejl samt indbrud. 
 
Ledningsnet, svind og forbrug. 
Det ses, at svindet er faldet i 2011, og der arbejdes med yderligere registreringer af utæthe-
der i forsyningsnettet. Se mere under opgaver samt bilag og grafer for udvikling.  
 
Egenkontrol- og overvågningsprogram samt hygiejneregler. 
Der planlægges indført nyt program for egenkontrol- & overvågningsprogram. Vandværket 
har allerede indført månedlig egenkontrol for bakterier og kimtal. 
 
Det er vedtaget, at der fremover udføres egenkontroller for bakterier og kim min. en gang pr. 
måned, ved autoriseret prøvetagning samt ved større arbejder. Beskrivelse i programmet. 
Programmet justeres og gennemgås som minimum en gang årligt, og opdateres med hvem 
gør hvad og hvornår. Det er formanden, som har ansvaret for, at programmet med jævne 
mellemrum drøftes i bestyrelsen, opdateres og overholdes. 
 
Der er lagt op til, at der også indføres konsekvente regler for hygiejne m.m., da der en gang 
imellem har været uforklarlige målinger af kim og coliforme bakterier. 
 
Der er som forslag under handlingsplan foreslået, at der laves ændringer i hovedbygningen, 
så man kan indføre skærpede hygiejneregler i et forrum - en slags ”hygiejnesluse” man skal 
igennem før indgangen til selve vandværkets indre rum.  
 
 

Hovedkonklusioner med anbefalinger - fortsat : 
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Vandværkets indvindingsopland og kildeplads: 
Beskrivelse - Indvindingsopland 
Over grundvandsmagasinet findes tykke lerlag 
(moræneler og smeltevandsler), som burde yde 
en god beskyttelse lokalt omkring indvindings-
boringerne (kildepladsen). 
Imidlertid står grundvandsmagasinet i direkte 
kontakt med ubeskyttet skrivekridt og danien-
kalk sydvest for kildepladsen, og jordlagene er 
vippet grundet salthorsten i undergrunden.  
 
Jordlagene under Hjerm og omegn er meget på-
virket af forskydninger, som skyldes opstigning 
af dybtliggende salt. Her er der foregået kalk-
gravning frem til 50'erne til jordforbedring. 
 
Desværre er der frem til midten af 70'erne deponeret affald i noget af kalkudgravningen – 
gammel losseplads. Dette affald udgør en trussel mod vandværkets drikkevand.  
 
Vurdering af indvindingsopland. 
Grundvandet er sårbart overfor især nitrat, men hverken de korte eller dybe filtre viser tegn 
på, at der i nær fremtid vil blive problemer med at overholde grænseværdien. 
 
Det anbefales under opgaver, at vandværket får udført en risikovurdering ud fra data fra 
landbruget og dermed en prognose for et evt. fremtidigt problem.  
 
Beskrivelse, Kildeplads 
Hjerm vandværk indvinder p.t. fra 3 indvindingsboringer. 
B1 - DGU 64.563 
B2 - DGU 64.637 
B3/F2+F3 - DGU nr. 64.1471 
 
Alle boringer er filtersat i smeltevandssand og grus. 
 
B3 har i alt 5 filtre, hvor det øverste og nederste kun er til overvågning, mens der er 3 filtre, 
hvor der kan indvindes fra. Se mere i bilag 1.11A+B 
 
Skitsen i bilag 1.11A viser, hvorledes der indvindes frem til 1/7-2012 og bilag 1.11B, hvor-
dan der indvindes efter 1/7-2012. 
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Ny kildeplads og prøveboringer 
Prøveboringer og arbejde omkring prøveboringer holdes indenfor et areal på ca. 20 x 20 me-
ter i det sydvestlige hjørne af marken, det areal som vandværket ifølge aftalen har købt i 
2009. Vandværket overvejer at købe et areal svarende til 25 m dyrkningsfri zone. 
 
Plan om udnyttelse af reservekildeplads. 
Hjerm vandværk overvejer at planlægge en udnyttelse af reservekildepladsen af 2 årsager: 
• Øget forsyningssikkerhed 
• Følge udviklingen i råvandets kvalitet fra reservekildepladsen. 
 
Tanken er derfor foreløbig, at se tiden an og evt. på sigt udbygge den allerede udførte prøve-
indvindingsboring med indvindingsanlæg og råvandsledning frem til vandværket, hvor rå-
vandet skal vandbehandles i trykfilter. 

Kort med vandværkets nuværende og evt. fremtidige kildeplads : 

Ny kildeplads 

Gl. kildeplads 
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Vurdering boringer 
B1 og B2 er tryktestet i 2011 og fundet i orden. 
Ud fra pejlinger vurderes det, at boringernes tilstand er god og stabil. 
 
Vurdering råvandskvalitet : 
Generelt er råvandet af god kvalitet, og samlet kan kravene til drikkevandskvaliteten over-
holdes. 
 
B1 - udviklingstendensen er, at BAM er klart aftagende. Derfor blev Ø125, som var placeret 
tæt på B1, lukket. 
B2 - i starten af afværgepumpningen lå BAM lavt, men her er BAM nu højst af de 3 indvin-
dingsfiltre, men noget tyder på, at BAM også vil aftage i denne boring. 
B3 - F2 er helt BAM fri 
 
Se evt. mere under bilag. 

Vandværkets boringer : 
Boringernes jordlag er illustreret på tegningen herunder.  
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Vurdering boringer 
Der er udtaget flere prøver på prøveboringerne.  
Disse data er lagt ind på www.mitdrikkevand.dk.  
De 2 prøveboringer beskyttes med betondæksler og lås.  
Senere tager bestyrelsen stilling til beplantning og pasning.  
Boringerne indgår i vandværkets egenkontrol foreløbig mht. pejlinger en gang i kvartalet.  
Der foretages p.t. ikke andet, idet bestyrelsen har besluttet at forsøge at fastholde den nuvæ-
rende kildeplads. . 
 
Vurdering af råvandskvalitet : 
Analyseparametre kan ses på www.mitdrikkevand.dk. 
Det ses, at udviklingen i nitrat ligger stabilt, og på mange måder ligner indholdet af nitrat de 
tilsvarende analyser fra de forskellige filtre på den eksisterende kildeplads. 
 
Med baggrund i undersøgelsen kan det 
anbefales, at vandværket fastholder 
kildepladsen, udfører overvågning og 
evt. får udarbejdet en prognose for ni-
trat i det nydannede grundvand i ind-
vindingsoplandet. Eksempel kan ses 
på www.mitlandbrug.dk. 

Vandværkets ny kildeplads : 
Boringernes jordlag er illustreret på tegningen herunder.  
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Vandværket : 
Råvandet pumpes direkte til rentvandsbeholder og uden behov for vandbehandling. 
I 2005 er der udført iltning af råvandet, hvorved råvandet føres gennem en ”injektor”, så 
der suges luft med råvandet ned i rentvandsbeholderen. Herved forøges iltindholdet, så 
vandværket kan holde grænseværdien på 5 mg/l opløst ilt i drikkevandet. 
Siden ”injektor-princippet” er udført, har vandværket ikke haft problemer med utilstrække-
ligt indhold af opløst ilt i drikkevandet. 
 
I 2009 er der gennemført inspektion af rentvandstanken på hovedanlægget. Der er udført 
visse reparationer og ændret rørføringer, som sikrer en bedre vandudskiftning og en bedre 
og mere sikker udluftning af tanken. 
 
I bilag 1.12 ses udklip af oplysninger og data for anlæg, som findes på den tekniske hjem-
meside.  
 
Afværgepumpningen status 2012. 
På kildepladsen findes fortsat 3 små afværgepumper, som typisk er indstillet til at pumpe 
ca. 3-4 m³/t fra hver, altså samlet ca. 10 m³/t.  
 
Det ”øvre” grundvand, svarende til vand som dannes mest boringsnært, ledes indtil 1/7 
2012 til Hjerm Bæk. 
 
Principskitse for afværgepumpning findes i bilag 1.11A. Eksempler på udvikling i ex. 
BAM, nitrat, jern, mangan og klorid findes i bilag 1.7. 
 
Siden indførelse af afværgepumpning har der været en faldende tendens i indhold af BAM i 
navnlig B1, se vedlagte grafer samt evt. flere rapporter på ”mitdrikkevand.dk”. 
 
Det er anbefalet, at vandværket fortsætter med afværgepumpningen fra de 3 SQ- pumper og 
følger udviklingen i det øverste råvand. Efter 1/7-2012 fortsætter indvindingen, men vandet 
pumpes til vandværket gennem den eksisterende fælles råvandsledning. 
 
Struer Kommune har opstillet et halvårlig kontrolprogram for kontrol af det bortledte vand 
samt udvidet kontrol af BAM og nitrat fra indvindingsboringerne (indtil ophør af afværge-
pumpningen), så kvaliteten kan følges. 
 
Programmet følges og ses i oversigten i delrapport 2. 
 
 

Oplysninger om vandværket: 
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Beskrivelse af anlægget. 
 

Vandet indvindes fra 3 boringer, B1 og B2 samt filter 2, 3 og 4 i B3. Fra kildepladsen ledes 
råvandet gennem råvandsledningen til vandværkets rentvandsbeholder.  
Vandet iltes i en særlig ”beluftningesinjektor”. Der sker p.t. ingen anden vandbehandling.  
 
4 frekvensstyrede trykpumper sørger for tilstrækkeligt forsyningstryk til forbrugere i Zone I, 
II, III, IV og V samt til de to trykforøgerstationer, der begge har rentvandsbeholdere og fre-
kvensstyrede trykpumper. 
 
Trykforøgerstation Øster Hjerm forsyner Zone VI via 4 trykpumper.  
Trykforøgerstation Sønder Hjerm forsyner Zone VII via 2 trykpumper.   
 
Vandværket forsyner i alt ca. 753 husstande. 
 
Vandværket består i tabeloversigt af følgende hovedkomponenter: 

Komponent  Type, fabrikat År Kapacitet 

Boring 1 - DGU nr. 64.563  Grundfos SP17-4 +  
SQ2-70 

2008 23 + 3 m³/t 

Boring 2 - DGU nr. 64.637 Grundfos SP30-3 +  
SQ2-70 

2008 29 + 3 m³/t 

Boring 3 - DGU nr. 64.1471 Grundfos SQ 2-55 +  
SQ7-40 + SQ2-55 

2009/2011 3 + 7 + 3 m³/t 

1 rentvandstank   150 m³ 

4 trykregulerede pumper Grundfos CR 30-40 1992 120 m³/t 

1 vandmåler Siemens 2005  

  

1 rentvandstank Perstrup  30 m³ 

4 pumper CR 8-50  32 m³/t 

Trykstation Sønder Hjerm:    

1 rentvandstank   18 m³ 

2 pumper Grundfos CRE 4-50  8 m³/t 

Trykstation Øster Hjerm:  

Detaljer om boringer, råvandspumper, vandværkskomponenter og hændelser m.m. kan fin-
des på den tekniske hjemmeside. 
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Skitse over anlægget Beskrivelse af anlægget…. fortsat - som illustration 
 

 

Zone I, II, III, IV, V 

Zone VII 

Zone VI 

Trykstation Øster Hjerm 

Vandværket 

Trykstation Sønder Hjerm 
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Oplysninger om anlægget, drikkevandskvalitet m.m. 
 

Vandværket er bygget i 1950’erne og udvidet i midten af 1960’erne.  
Anlæg og bygninger er løbende renoveret og fornyet, så vandværket fremstår som et moder-
ne og velfungerende anlæg. 
 
Vurdering af anlægget, forsyningssikkerhed m.m. 
Der henvises til hovedkonklusioner med anbefalinger, hvor der kortfattet er beskrevet vurde-
ringer og bemærkninger til vandkvalitet m.m. 
 
Se forslag til opgaver under handlingsplan. 
 
Energivurdering - en løbende proces : 
 
Vurdering. 
Vandværket har et forholdsvis stort energiforbrug, som især skyldes to ting: 
• Afværgepumpning 
• Trykforøgere med rentvandstank  
 
Udviklingen i energiforbruget kan ses på graf på den tekniske hjemmeside. 
 
Under handlingsplan er der følgende anbefalinger som vil medvirke til et mindre energifor-
brug: 
1. Afværgepumpning ændres til indvinding 
2. Mindre svind 
3. Evt. nedlægge/ombygge trykforøgeranlæg, så der ikke mere er behov for tankene. 



Side  15 B   - august 2012  FVD  /  DVN  - Dansk Vand- & Naturcenter 

Tilstandsrapport 2012 Hjerm Vandværk 

HANDLINGSPLAN - forslag til opgaver, som drøftes nærmere. 
Indvindingsopland 
• Det anbefales, at bestyrelsen drøfter muligheden for at gennemføre en risikovurdering 

på indvindingsoplandet for de 2 kildepladser. Dette kan ske ved at sammenstille oplys-
ninger, som er indberettet af landbrugene for den nuværende og evt. fremtidige kilde-
plads. 

• Der kan abonneres på en løbende beregning fra ConTerra, om udviklingen i nitrat i det 
øverste grundvand. 

 
Det bemærkes, at udviklingen i målt nitrat generelt er stabil i det grundvand, som indvindes i 
de øverste pumper, og der er p.t. ingen synlig og umiddelbar risiko for et kommende nitrat-
problem på den eksisterende kildeplads. Denne tendens styrkes ved, at landbruget gennem 
årene generelt har fået mere styr på kvælstofforbruget og især udvaskning af kvælstof, og 
dermed er nitrattruslen blevet mindre. 
 
Ønskes en ekstra forsyningssikkerhed kan reservekildepladsen åbnes. 
 
Ny Kildefelt ( evt. fremtidig kildeplads ) 
Det anbefales at arbejde videre med at planlægge ibrugtagning af vandværkets nye reserve-
kildefelt, så en del af drikkevandet kan fremskaffes via den nye kildeplads.  
På den måde får forbrugerne også en øget forsyningssikkerhed. 
Som et minimum bør boringerne indgå i vandværkets pejleprogram. 
 
Indvindingsboringer på eksisterende kildeplads 
• Indvindingsstrategien justeres løbende efter behov. 
• Det er vedtaget, at der pr. 1. juli 2012 ændres indvindingsstrategi. Det vand, som før 1. 

juli udledes til Hjerm Bæk, pumpes efter 1. juli ind til vandværket som blandet råvand 
efter en simpel styring med tænd-sluk ur. På den måde kan vandværket fortsætte med 
at holde styr på udviklingen i BAM og nitrat i det øverste grundvand. I bilag 1.11.A og 
B ses indvindingsstrategien for kildepladsen før og efter 1/7-2012. 

• Under gennemgang af boringerne er der fundet fejl ved gennemføring af ledning 
(utæt), og der skal laves udluftning med nedadvendt insektnet og separat pejlestuds for 
B1 og B2. Ved B3 er pejlestuds F1 og F5 lukket tæt. 

• Der vedtages også tæthedskontrol for råvandsledning m.fl. med manometer som illu-
streret i delrapport 2. 

• Overbygninger B1 og B2 skal vedligeholdes med trykspuling og afvaskes/vokses. 
• Kontrol af pumpe i B3/F4. Ydelsen er målt til ca. 7 m³/t - mod forventet ca. 3 m³/t 

(skyldes defekt vandmåler). 
• Iltningsinjektor af råvand på vandværket forsynes med insektnet 
• Sløjfe på råvandsledning med ”snorkel” til øget stationær tryk på råvandsledning - hvis 

nødvendigt 
• Sløjfe ved B3 med blandingsaggregat, mixerrør, for de 3 små SQ–pumper, så prøver 

bliver mere repræsentative. Forsøg skal afgøre effekten af mixerrør inden montering. 
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Trykforøger  ”Sønder Hjerm” og ”Øster Hjerm”  
• Der er lavet forsøg med at køre udenom den lille trykforøger, hvorved der spares 

strøm. Forsøget har vist, at dette er en mulighed uden problemer i en normal forsy-
ningssituation. 

• Det anbefales, at der laves lignende forsøg med ”Øster Hjerm” 
 
Rentvandsbeholdere 
• Se forslag i egenkontrolprogram 
 
Energiforbrug : 
Energiforbruget følges løbende via indberetninger, og der arbejdes på at nedbringe det speci-
fikke energiforbrug - målt som kWh/udpumpet kubikmeter drikkevand. 
Der er stillet forslag til at spare energi ved trykforøger. Opgaven tages op årligt og ved æn-
dringer af pumper. 
 
Egenkontrol & overvågningsprogram, afværgepumpning og teknisk hjemmeside. 
Vandværket har valgt at arbejde med indførelse af egenkontrolprogram og sørge for, at alle 
data og oplysninger om hoveddele på vandværket opdateres på den tekniske hjemmeside. 
 
Egenkontrolprogrammet beskriver opgaver og med initialer for hvem gør hvad og hvor ofte - 
altså en tydelig ansvarsfordeling, som løbende skal ajourføres. Se mere i programmet. 
Egenkontrolprogrammet omfatter også administrative opgaver. 
 
www.mitdrikkevand.dk  - opdatering af tekniske hjemmeside  
• Det er besluttet, at arbejde med vandværkets tekniske hjemmeside og løbende opdatere 

med både stamdata og løbende registreringer, så tilstanden kan følges. 
• Når IT- systemet er fuldt opdateret, og der er indført instrukser og de mest nødvendige 

funktionsbeskrivelser, vil bestyrelsen samtidig have indført et teknisk ledelsessystem 
og en bedre overvågning/kontrol (se mere næste side og i delrapport 2). 

 
Hygiejneregler og øget forsyningssikkerhed. 
Når programmet for teknisk ledelses skal implementeres, kan vandværket med fordel foreta-
ge en mindre ombygning, så adgang til selve vandværket sker gennem en særlig indrettet 
hygiejnezone - et hygiejne rum som et forrum til indgangen på selve vandværket. Her skal 
der være instruks for adgang ind på vandværket med et fast regelsæt. Dette drøftes nærmere, 
når der evt. er tilslutning til forslaget. 
 
Forbrugerhjemmesiden  
Opdateres og forenkles med korte beskrivelser af, hvorledes vandværket fungerer med den 
ny indvindingsstrategi, så interesserede kan læse detaljer om udvikling og planer m.m. 
På forbrugersiden linkes til ex. graf for hårdhed, og der gøres kort rede for vandværkets tidli-
gere afværgeprojekt frem til 1. juli 2012 og udviklingen i drikkevandets kvalitet. 
Herved får vandværket løbende en ekstra sikkerhed for de vigtigste data, og det er let for be-
styrelse og vandværks-passer at dele informationer. 
 

HANDLINGSPLAN - fortsat 

www.mitdrikkevand.dk
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Den tekniske hjemmeside og forbrugerhjemmesiden foreslås opdateret i løbet af efteråret 
2012, og der kan let indsættes nye grafer m.m. i rapporten, når denne ønskes opdateret. 
 
Teknisk system til ledelse i 2012, eventuelt i samarbejde med FVD. 
I løbet af efteråret 2012 indføres et teknisk ledelsessystem. Et system, der sikrer den vigtig-
ste viden om Hjerm Vandværk, og at det i fremtiden altid bliver let at dele den viden om 
Hjerm Vandværk og vandværksdrift generelt, som skal til for at en bestyrelse let kan over-
skue udviklingen og træffe vigtig beslutninger på et fagligt solidt grundlag. 
 
Det foreslået, at der tilknyttes nogle faste personer med et godt fagligt grundlag indenfor de 
vigtigste fagområder på vandværkets drift. 
Personer, som vandværket kan trække på efter behov. 
Det bliver selvfølgelig vandværkets bestyrelse, som selv vælger, hvilke personer de ønsker 
med i deres system til teknisk ledelse. 
 
Instrukser, hygiejne og funktionsbeskrivelser: 
Som et led i et teknisk ledelsessystem kan der løbende arbejdes med gældende instrukser for 
f.eks. hygiejneregler, egenkontrol og gældende funktionsbeskrivelser. 
 
Ikke den store omvæltning: 
At indføre et teknisk ledelsessystem for Hjerm vandværk bliver ikke den helt store omvælt-
ning i forhold til den overvågning, som faktisk foregår i dag. 
 
Det nye er bestyrelsens beslutning om, at de nu har valgt en ny strategi og et system, som 
skal følges. Et ledelsessystem er kun et system, hvis de faktiske beslutninger også gennemfø-
res.  
 
Det er besluttet, at der arbejdes videre med delrapport 2, som foreløbig giver en oversigt og 
et udkast til at indføre teknisk ledelsessystem. 
 
Det overvejes for tiden, om FVD går aktivt med i et udviklingssamarbejde om at indføre teknisk 
ledelsessystem på Hjerm vandværk, som eksempel for andre FVD-vandværker. 
 
 

HANDLINGSPLAN - fortsat 
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Bilag 
 
 
Bilag 1.1  Kapacitetsdiagram (side 19) 
 
Bilag 1.2 Stamdata (side 20) 
 
Bilag 1.3 Baggrundsdata (side 21) 
 
Bilag 1.4 Tilstandsvurdering indvindingsopland og kildeplads (side 22) 
 
Bilag 1.5 Tilstandsvurdering boringer (side 23) 
 
Bilag 1.6 Tilstandsvurdering vandværk (side 29) 
 
Bilag 1.7 Udvalgte drikkevands/råvandsanalyser (side 32) 
 
Bilag 1.8 Prøvepumpningsskemaer (side 46) 
 
Bilag 1.9 Sammensætning af forbrugere og forbrugsudvikling (side 51) 
 
Bilag 1.10 Foto - de vigtigste fotos for boringer og vandværk (side 52) 
 
Bilag 1.11  Skitse for afværgepumpning (side 54) 
 
Bilag 1.12 Stamdata, årstal, aflæsninger fra teknisk hjemmeside (side 56) 
 
 
 
Flere detaljer kan ses og følges på den tekniske hjemmeside. 
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Samlet kapacitets– og dimensionerings forhold. 
Indvinding – behandling – reservoir – udpumpning, 

 samt behov - normal drift 

Indvindingskapacitet m³/t : 
 

(23+3) + (29+3) + (3+7+3) =  71 m³/t   
B1            B2         B3 

Behandlingskapacitet m³/t Ingen vandbehandling, kun iltning ved 
injektorprincip 

Beholdningskapacitet m³ 
 
30 % af max døgnforbrug m³ 

150 + 30 + 18 = 198 m³  
(19 m³ over 10 t.) 
200 m³ 

Udpumpningskapacitet i m³/t 120 + 24 + 8 = 152 m³/t 

Forbrug - Årlig i m³ 
Antal forbrugere 

144.000 m³ 
753 

Døgn middel forbrug i m³ 
Max døgnforbrug m³ 

395 m³ 
593 m³ (Fd = 1.5) 

Time middel forbrug i m³  
Max timeforbrug m³ 

16,5 m³ 
66 m³  (Fd = 2.0 *) 

Reservekapacitet udpumpning 
Reservekapacitet produktion 

120 - 71 = 49 m³/t 
1296 - 593 = 703 **) 

Kapacitetsdiagram 

 
Indvinding 
 
Behandling 
 
Beholdning 
 
Udpumpning 
 
 
Maks. timeforbrug 
 
Reservekapacitet 

Vandværket har en god dimensionering og en pæn stor overkapacitet - både på produktion 
og udpumpning. Indtil videre har vandværket valgt en særlig pumpestrategi, som er beskre-
vet under afsnittet handlingsplanen og i bilag 1.11B 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180  m3/t 

BILAG 1.1 

 kun iltning med injektorprincip 



Side  20 B   - august 2012  FVD  /  DVN  - Dansk Vand- & Naturcenter 

Tilstandsrapport 2012 Hjerm Vandværk 

BILAG 1.2 
STAMDATA 

Vandforsyningens Navn Hjerm Vandværk 

Vandforsyningens CVR / P nummer: 30058313 

Kommune Struer 

Adresse Lindevænget 47b, 7560 Hjerm 

Kontaktperson Svend Erik Toft 

Telefon nummer kontaktperson 97 46 46 50 / 51 77 15 04 

E-mail kontaktperson svetoft@mvb.net 

Formand for vandværket Svend Erik Toft 

Telefon nummer til formand 97 46 46 50 / 51 77 15 04 

Jupiter ID 99778 

Indvindingstilladelse (m³/år, udløbsdato) 225.000 - 1/8 2016 

Kommunalt tilsyn udført  2010 

Indvinding seneste år (m³) 143.926 m³ 

Antal forbrugere, opgjort efter antal målere 753 

Prøvetagningssteder 
(angiv steder og bemærkninger) 

1. Skolen - 2. afgang trykforøger Ø. Hjerm -  
3. Plejehjem - 4. afgang trykforøger Sdr. Hjerm 

Bemærkninger, handling, m.m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:svetoft@mvb.net
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BILAG 1.3 
BAGGRUNDSDATA 

 Vurdering, detaljer, bemærkninger 

Grænseværdier for mikrobiologiske eller 
kemiske parametre for vandkvaliteten på 
drikkevandet er overholdt 

Ja 
Se detaljer på www.mitdrikkevand.dk  

Ledelsessystemer Teknisk IT- ledelsessystem er vedtaget indført i 
2012. 

Er lovpligtigt kontrolprogram gennemført 
og er det fulgt? 

Ja - i delrapport 2 findes oversigt 

Udføres egenkontrol Ja - se forslag til forbedringer i delrapport 2 og 
det kommende ledelsessystem 

  

Tilstandsrapport fra eksterne rådgivere Ja, Tilstandsrapport 2012,  
efter FVD håndbog nr. 5 

Beredskabsplan  Ja, se vandværkets forbrugerhjemmeside. 

Nødforsyning (vand) Nej, Se forslag i handlingsplan. 

Nødforsyning (strøm) Nej, se forslag i handlingsplan 

Vedligeholdelsesplan 1) Årlig gennemgang  

Information til forbrugere sendt (dato) 2) Hjemmesiden 

Dato for sidste godkendte takstblad 2012-04-25 

Forsikringer Tryg - FVD 

Samlet vurdering God 

Bemærkninger, handling, m.m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)

 
Vedligeholdelsesplanen bør omfatte boring, råvandsledning, produktionsbygning, rentvandsbeholder, udpumpningsanlæg og ledningsnet. 

2)
 

Information til forbrugerne om vandets kvalitet 

www.mitdrikkevand.dk
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BILAG 1.4 
TILSTANDSVURDERING 

Indvindingsopland og kildeplads 
 Vurdering, detaljer, bemærkninger 

Naturlig beskyttelse Delvis *) 

Udseende God 

Forureningskilder Ingen kendte - kun diffuse kilder 

Kortlægning Udført af miljøcenter 

Udarbejdet indsatsplan Undervejs 

Er indsatsplan fulgt Afventes 

Samlet vurdering God 

Bemærkninger, handling, m.m.  
 
*) bemærk at vandværket har 2 kildepladser. Den eksisterende med 3 stk. indvindingsborin-
ger og én reservekildeplads med foreløbig 1 prøveindvindingsboring og 1 undersøgelsesbo-
ring.  
Begge kildepladser har en lokal beskyttelse med morænelerlag, men generelt en ringe be-
skyttelse i forhold til nitrat. 
 
Den eksisterende kildeplads er midlertidig påvirket af ”byforurening” fra stoffet PRÆFIX 
med aktivstoffet caseron, som nedbrydes til 2,6 dichlorbenzamid (BAM). Da stoffet er for-
budt og ikke anvendes mere, og det også i en vis grad nedbrydes naturligt, vil påvirkningen 
af kildepladsen på sigt naturligt aftage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er der udlagt boringsnært beskyttelsesom-
råde (BNBO) - størrelse 

Nej 
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BILAG 1.5 
TILSTANDSVURDERING 

Boring 1 
 Vurdering, detaljer, bemærkninger 

DGU nr. (lokal nr.) 
Etableret årstal 

64.563 
1977 

Dato for sidste eftersyn 2010 ? 

  

Indhegning Ja 

Renholdt og ryddeligt Ja 

Er 10 m bælte udlagt og afgrænset Nej 

Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt Nej 

Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområ-
de (BNBO) - størrelse 

Nej 

Boringens placering (tørbrønd/overbygn) Råvandsstation 

Boringsrørsafslutning over terræn Ja 

Aflåst Ja  

Alarmsikring Nej 

Udluftning  Nej *) 

Tæt tørbrønd Råvandsstation 

Risiko for nedsivning - overfladevand Nej 

Forerørsforsegling som flangekobling Ja 

Terrænstation Ja  

Råvandspumpens ydeevne  23 m³/t 

APV God 

  

Renholdt og ryddeligt God *) 

Bemærkninger, handling, m.m.  
 
*) generelle mindre vedligeholdelsesopgaver og overvågning m.m. se handlingsplan. 
 

Bemærkninger, handling, m.m.  
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BILAG 1.5 
TILSTANDSVURDERING 

Boring 1 (fortsat) 
 Vurdering, detaljer, bemærkninger 

DGU nr. (lokal nr.) 64.563 

Mærkning af boring (DGU nr.) Ja 

Pejlemulighed Ja 

Pejlepunkt Overkant pejlestuds se bilag. 

Prøvehane Ok 

Vandtæt aflukning af borerør *) 

Udluftningsstuds afsluttet over terræn *) 

Udluftning nedadvendt m/insektnet *) 

Pumpetype Grundfos SP 17-4 + SQ 2-70 

Stigrør 3” galv. Stigrør 68 m + 32 mm PErør 20 m 

Tryktest forerør Anbefales 

Tryktest for utætheder Anbefales 

Vandmåler Ja 

Seneste boringskontrol udført 2010 

Råvandskvalitet God 

Råvandsledning 
Samlet længde Ca. 100 meter  

Materiale PVC 

Alder på indpumpningsanlæg  

  

Bemærkninger, handling, m.m.  
 
Fælles råvandsledning fra kildeplads til vandværk, se forslag til ændringer i handlingsplan  
 
 
 

Bemærkninger, handling, m.m.  
 
*) generelle mindre vedligeholdelsesopgaver og overvågning m.m. se handlingsplan. 
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BILAG 1.5 
TILSTANDSVURDERING 

Boring 2 
 Vurdering, detaljer, bemærkninger 

DGU nr. (lokal nr.) 
Etableret årstal 

64.637 
1978 

Dato for sidste eftersyn 2010 ? 

  

Indhegning Ja 

Renholdt og ryddeligt Ja 

Er 10 m bælte udlagt og afgrænset Nej 

Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt Nej 

Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområ-
de (BNBO) - størrelse 

Nej 

Boringens placering (tørbrønd/overbygn) Råvandsstation 

Boringsrørsafslutning over terræn Ja 

Aflåst Ja  

Alarmsikring Nej 

Udluftning  Ja 

Tæt tørbrønd Råvandsstation 

Risiko for nedsivning - overfladevand Nej 

Forerørsforsegling som flangekobling Ja 

Terrænstation Ja  

Råvandspumpens ydeevne  29 m³/t 

APV God 

  

Renholdt og ryddeligt God*) 

Bemærkninger, handling, m.m.  
 
*) generelle mindre vedligeholdelsesopgaver og overvågning m.m. se handlingsplan. 
 

Bemærkninger, handling, m.m.  
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BILAG 1.5 
TILSTANDSVURDERING 

Boring 2 (fortsat) 
 Vurdering, detaljer, bemærkninger 

DGU nr. (lokal nr.) 64.637 

Mærkning af boring (DGU nr.) Ja 

Pejlemulighed Ja 

Pejlepunkt Overkant pejlestuds  

Prøvehane Ok 

Vandtæt aflukning af borerør *) 

Udluftningsstuds afsluttet over terræn *) 

Udluftning nedadvendt m/insektnet *) 

Pumpetype Grundfos SP 30-3 + SQ 2-70 

Stigrør 3” galv. stigrør 72 m + 32 mm PErør 41,5 m 

Tryktest forerør Anbefales 

Tryktest for utætheder Anbefales 

Vandmåler Ja 

Seneste boringskontrol udført 2008 

Råvandskvalitet God 

Råvandsledning –  
Samlet længde Samme oplysninger som ved B1 

Materiale  

Alder på indpumpningsanlæg  

  

Bemærkninger, handling, m.m.  
 
 
 
 
 

Bemærkninger, handling, m.m.  
 
*) generelle mindre vedligeholdelsesopgaver og overvågning m.m. se handlingsplan. 
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BILAG 1.5 
TILSTANDSVURDERING 

Boring 3 
 Vurdering, detaljer, bemærkninger 

DGU nr. (lokal nr.) 
Etableret årstal 

64.1471 
2001 

Dato for sidste eftersyn  

  

Indhegning Ja 

Renholdt og ryddeligt Ja 

Er 10 m bælte udlagt og afgrænset Nej 

Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt Nej 

Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområ-
de (BNBO) - størrelse 

Nej 

Boringens placering (tørbrønd/overbygn) Råvandsstation 

Boringsrørsafslutning over terræn Ja 

Aflåst Ja  

Alarmsikring Nej 

Udluftning  Ja 

Tæt tørbrønd Råvandsstation 

Risiko for nedsivning - overfladevand Nej 

Forerørsforsegling Ja 

Terrænstation Ja  

Råvandspumpens ydeevne  7 m³/t 

APV God 

  

Renholdt og ryddeligt God 

Bemærkninger, handling, m.m.  
 
 
 

Bemærkninger, handling, m.m.  
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BILAG 1.5 
TILSTANDSVURDERING 

Boring 3 (fortsat) 
 Vurdering, detaljer, bemærkninger 

DGU nr. (lokal nr.) 64.1471 

Mærkning af boring (DGU nr.) Ja 

Pejlemulighed Ja 

Pejlepunkt Overkant pejlestuds  

Prøvehane Ok 

Vandtæt aflukning af borerør Ja 

Udluftningsstuds afsluttet over terræn **) 

Udluftning nedadvendt m/insektnet **) 

Pumpetype F2/SQ 2-55 - F3/SQ 7-40 - F4/SQ 2-55 

Stigrør  

Tryktest forerør Anbefales 

Tryktest for utætheder Anbefales 

Vandmåler Ja 

Seneste boringskontrol udført  

Råvandskvalitet God *) 

Råvandsledning 
Samlet længde Sammen som under B1 

Materiale  

Alder på indpumpningsanlæg  

  

Bemærkninger, handling, m.m.  
 
 
 
 
 

Bemærkninger, handling, m.m.  
*) B3 er opbygget med 5 filtre, hvoraf 3 anvendes til indvinding og 2 til overvågning.  
Se opbygning illustreret i bilag 1.11. 
**) se handlingsplan under boringer 
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BILAG 1.6 
TILSTANDSVURDERING 

Vandværksbygning 
 Vurdering, detaljer, bemærkninger 

Aflåst og indhegnet Ja 

Alarmsikret Ja 

Luftindtag og ventilation beskyttet Ja 

Bemærkninger, handling, m.m.  
 

Udvendig vedligehold af bygning God 

Indvendig vedligehold af bygning God 

Råvandspumper (antal ) 2 stk. SP og 5 stk. SQ 

Rentvandspumper (antal ) 4 stk. og 2 trykforøgeranlæg 

Interne pumper (antal ) Ingen 

Frekvensstyret udpumpningsanlæg Ja 

Iltning af råvand Ja med injektorprincip - sugning af luft inde 
på vandværket 

Placering og mærkning af prøvehane God 

  

  

Hovedmåler God 

SRO og styring  Ja 

Bemærkninger, handling, m.m. *) undersøges **) det anbefales, at instrukser om vedlige-
holdelse indføres sammen med hygiejneregler, renholdelse m.m.. 

Vedligeholdelsestilstand 

  

Affugtningsanlæg Ja 

  

  

Afløbsforhold * 

Sikring mod tilbageløb kloakvand * 

Indføre regler for adgang og hygiejne ** 
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BILAG 1.6 
TILSTANDSVURDERING 

Vandbehandling 
 Vurdering, detaljer, bemærkninger 

Luftindtag og ventilation beskyttet Ja 

Iltningsanlæg (type) Injektorprincip 

  

  

  

  

Er der automatisk dørlukker Nej 

Er der indført hygiejneregler/instrukser Nej *) 

Bemærkninger, handling, m.m.  
*) se handlingsplan 
 

Rentvandsbeholder 
Rentvandsbeholdere 3 stk. 

Beliggenhed  Hovedanlæg og 2 stk. trykforøgeranlæg 

Kapacitet  150 + 30 + 18 

renholdt og ryddeligt Ja 

Tætliggende beplantning / trærødder Ja, undersøges ved udvendig inspektion 

Vedligeholdelse udvendig Anbefales punktvis i hjørnerne 

Vedligeholdelse indvendig Inspektion udført med rapport 

Seneste inspektion udført Ca. 3 år siden 

Utætheder Ingen 

Aflåst og tætsluttende låg/lem Ja 

Beskyttet ventilationsåbning Ja 

Alarm Nej 

Beskyttet overløbsrør Ja 

Prøvehane afgang vandværk Ja 

Bemærkninger, handling, m.m.  
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BILAG 1.6 
TILSTANDSVURDERING 

Skyllevand 
 Vurdering, detaljer, bemærkninger 

Ingen vandbehandling  

  

  

  

  

  

  

Bemærkninger, handling, m.m.  
 
 

Udpumpningsanlæg 
Rentvandspumper 3 anlæg - se detaljer i tilstandsrapport 

  

Hovedmåler Ja 

Prøvehane Ja, 3 stk. - én på hvert anlæg på afgang. 

Bemærkninger, handling, m.m.  
 
 
 

Ledningsnettet Handlingsplan for reduktion af svind. 

Kortlagt Ja 

Opdatering  

  

Årligt svind på ledningsnet  Faldende - se bilag med årsdata 

Drikkevandskvalitet God 

Udtagningssteder *) 

Nødforsyning *) 

Bemærkninger, handling, m.m.  
 
*) se handlingsplan 
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BILAG 1.7: Drikkevand (afgang vandværk) 
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BILAG 1.7 
Resultater og præsentation af data - drikkevand 
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BILAG 1.7: Råvand - boring 1 - DGU nr. 64.563 
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BILAG 1.7: Råvand - boring 2 - DGU nr. 64.637 
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BILAG 1.7: Råvand - boring 3 - DGU nr. 64.1471.2 



Side  37 B   - august 2012  FVD  /  DVN  - Dansk Vand- & Naturcenter 

Tilstandsrapport 2012 Hjerm Vandværk 

BILAG 1.7: Råvand - boring 3 - DGU nr. 64.1471.3 
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BILAG 1.7 
Råvandskvalitet : Flere findes på www.mitdrikkevand.dk 
Til orientering er anførte grænseværdier kun gældende for drikkevand. 

www.mitdrikkevand.dk
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BILAG 1.7 
Råvandskvalitet : Flere findes på www.mitdrikkevand.dk 
Til orientering er anførte grænseværdier kun gældende for drikkevand. 

www.mitdrikkevand.dk
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Råvandskvalitet : Flere findes på www.mitdrikkevand.dk 
Til orientering er anførte grænseværdier kun gældende for drikkevand. 

BILAG 1.7 

www.mitdrikkevand.dk
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Til orientering er anførte grænseværdier kun gældende for drikkevand. 
 

Resultater og præsentation af data - BAM 
BILAG 1.7 
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BILAG 1.7: Afværgevand - boring 1 + boring 2 + boring 3/F4 
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Resultater og præsentation af data - afværge vand 

Til orientering er anførte grænseværdier kun gældende for drikkevand. 

 

BILAG 1.7 
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Resultater og præsentation af data - afværge vand blandet 

Til orientering er anførte grænseværdier kun gældende for drikkevand. 

 

BILAG 1.7 



Side  45 B   - august 2012  FVD  /  DVN  - Dansk Vand- & Naturcenter 

Tilstandsrapport 2012 Hjerm Vandværk 

Resultater og præsentation af data - Hjerm Bæk 

Til orientering er anførte grænseværdier kun gældende for drikkevand. 

 

BILAG 1.7 
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BILAG 1.8 
Prøvepumpningsskema  

Lokalitet - Boring 1 - DGU 64.563                               Hjerm Vandværk 

Dato for prøvepumpning:   14/6 2012  

MP - målepunkt : overkant pejlerør 

Målepunkt 
= MP Beskrivelse I forhold til terræn (m) 

Kl. t. (min) Vandstand  
m. u. MP Sænkning m 

Specifik 
ydelse  
m³/t/m 

Kap. 
m³/t Bemærk Temperatur /

Ledningsevne 

10.15 0 8,85      

12.20 0 8,80      

 1 11,38     9,1/434 

 2 11,50     9,2/445 

 3 11,53     9,1/437 

 5 11,56     9,2/436 

 7 11,58     9,1/434 

 10 11,62 2,82 8,2 23  9,3/438 

 0,5 9,20    Tilbagepejling  

 1 9,00      

 2 8,93      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

0,0

5,0

10,0

15,0

Boring 1 - DGU nr. 64.563

Info-boks : 31/5 1977 
Ydelse : 90 m³/t 
Sænkning : 8,4 meter 
Specifik ydelse : 10,7 m³/t/m 
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BILAG 1.8 
Prøvepumpningsskema  

Lokalitet - Boring 2 - DGU 64.637                               Hjerm Vandværk 

Dato for prøvepumpning:   14/6 2012  

MP - målepunkt : 28 cm over terræn 

Målepunkt 
= MP Beskrivelse I forhold til terræn (m) 

Kl. t. (min) Vandstand  
m. u. MP Sænkning m 

Specifik 
ydelse  
m³/t/m 

Kap. 
m³/t Bemærk Temperatur /

Ledningsevne 

10.30 0 8,46      

 1 10,85     9,7/367 

 2 11,00     9,6/364 

 3 11,03      

 4 11,06     9,5/360 

 5 11,10      

 7 11,12      

 10 11,16 2,7 10,7 28,94   

 0,5 9,05    Tilbagepejling  

 1 8,84      

 2 8,70      

 3 8,61      

 5 8,58      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

0,0

5,0

10,0

15,0

Boring 2 - DGU nr. 64.637

Info-boks : 11/8 1978 
Ydelse : 43 m³/t 
Sænkning : 3,8 meter 
Specifik ydelse : 11,3 m³/t/m 
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BILAG 1.8 
Prøvepumpningsskema  

Lokalitet - Boring 3 - DGU 64.1471                               Hjerm Vandværk 

Dato for prøvepumpning:   14/6 2012 Filter 2 

MP - målepunkt : pejlerør - 30 cm over terræn 

Målepunkt 
= MP Beskrivelse I forhold til terræn (m) 

Kl. t. (min) Vandstand  
m. u. MP Sænkning m 

Specifik 
ydelse  
m³/t/m 

Kap. 
m³/t Bemærk Temperatur /

Ledningsevne 

11.10 0 8,50      

 1 10,29     10,4/373 

 2 10,47      

 3 10,54     10,3/362 

 5 10,56     10,1/359 

 7 10,56      

 10 10,57     10/355 

 15 10,57 2,07  3  10,2/359 

 0,5 8,97    Tilbagepejling  

 1 8,73      

 2 8,55      

11.40  8,56      

11.45  8,58      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

0,0

5,0

10,0

15,0

Boring 3 - DGU nr. 64.1471/F2

Info-boks :  
Ydelse :  m³/t 
Sænkning :  meter 
Specifik ydelse :  m³/t/m 
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BILAG 1.8 
Prøvepumpningsskema  

Lokalitet - Boring 3 - DGU 64.1471                               Hjerm Vandværk 

Dato for prøvepumpning:   14/6 2012 Filter 3 

MP - målepunkt : pejlerør - 25 cm over terræn 

Målepunkt 
= MP Beskrivelse I forhold til terræn (m) 

Kl. t. (min) Vandstand  
m. u. MP Sænkning m 

Specifik 
ydelse  
m³/t/m 

Kap. 
m³/t Bemærk Temperatur /

Ledningsevne 

11.20 0 8,48      

11:25 0 8,48      

11:35 0 8,48      

 1 12,4     9,9/355 

 2 12,65      

 3 12,68     9,9/350 

 5 12,71     9,8/351 

 10 12,72 4,24  7,6  9,9/352 

 0,5 9,05    Tilbagepejling  

 1 8,60      

 2 8,49      

12:05  8,42      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

0,0

5,0

10,0

15,0

Boring 3 - DGU nr. 64.1471/F3

Info-boks :  
Ydelse :  m³/t 
Sænkning :  meter 
Specifik ydelse :  m³/t/m 
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BILAG 1.8 
Prøvepumpningsskema  

Lokalitet - Boring 3 - DGU 64.1471                               Hjerm Vandværk 

Dato for prøvepumpning:   14/6 2012 Filter 4 

MP - målepunkt : pejlerør - 24 cm over terræn 

Målepunkt 
= MP Beskrivelse I forhold til terræn (m) 

Kl. t. (min) Vandstand  
m. u. MP Sænkning m 

Specifik 
ydelse  
m³/t/m 

Kap. 
m³/t Bemærk Temperatur /

Ledningsevne 

11.55 0 8,41      

 0,5 9,48      

 1 9,57     10/388 

 2 9,60      

 3 9,59     9,8/385 

 5 9,61     9,7/386 

 7 9,61     9,7/385 

 10 9,60 1,19  7,1  9,7/385 

 0,5 8,65    Tilbagepejling  

 1 8,40      

 2 8,395      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

0,0

5,0

10,0

15,0

Boring 3 - DGU nr. 64.1471/F4

Info-boks :  
Ydelse :  m³/t 
Sænkning :  meter 
Specifik ydelse :  m³/t/m 

Passer det at pumpen yder 7 kbm/t—burde ligge på ca. 3 ..? 
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Sammensætning af forbrugere og Forbrugsudvikling 

Indvinding og forbrug : 
2007 2008 2009 2010 2011 Forventet 

5-10 år 
frem 

Total indvinding råvand m³/år 220182 221268 222644 223504 213926 144000 

Total afværgepumpning, m³/år 70000 70000 70000 70000 70000 0 

Total udpumpning m³/år 150182 151268 152644 153504 143926 139000 

Total eksport af vand m³/år 21 0 0 2 252 0 

Total import af vand m³/år       

Salg til forbrugere m³/år 132498 128821 128718 129307 131974 133000 

Total Svind m³/år 17684 24909 26358 24197 11952 6000 

Total svind % 11,8 16,5 17,3 15,8 8,3  

Total el-forbrug kWh/år 139765 136773 128288 117143 112348  

Forbrugere antal / kategorier :       

Total antal forbrugere 687 660 670 742 753 758 

Husstande i parcelhuse 435 437 411 463 473 478 

Husstande i etageejendomme 3 3 3 16 16 16 

Landbrugsejendomme m/dyr 93 93 93 98 98 98 

Landbrugsejendomme u/dyr 118 121 122 123 123 123 

Fritidshuse 0 0 0 0 0 0 

Andre erhvervsvirksomheder 25 25 26 26 26 26 

Gartnerier 1 1 1 1 1 1 

Hoteller, camping, o.lign. 0 0 0 0 0 0 

Institutioner og øvrige  
forbrugertyper 

13 13 14 16 16 16 

Bemærkninger, handling, fremtidigt forbrug, særlige forhold til nødforsyning/beredskab, andre 
vandværker m.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specifik energiforbrug kwh/m³ 0,93 0,91 0,84 0,76 0,78  

BILAG 1.9 
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Fotos 

Murværk på vandværket 

Boring 1 

Boring 2 

Boring 2 

Boring 3 

Udluftning rentvandstank 

Boring 3 

Boring 1 

Kildeplads m/B1 + B3 Kildeplads m/B3 + B2 Tårnbygning, står ubenyttet. 

BILAG 1.10 

Udluftning rentvandstank 
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Fotos 

Hovedmåler 

Kontor /  
nedgang rentvandstank 

Udpumpningsanlæg 

Lager 

Øster Hjerm trykforøger 

El-/styretavle 

Forberedt til direkte  
udpumpning 

Frekvensstyret udpump-
ning, i alt 4 stk. 

Problem med trærødder?? 
undersøges 

Sønder Hjerm trykforøger 

BILAG 1.10 

Sønder Hjerm trykforøger Øster Hjerm trykforøger 



Side  54 B   - august 2012  FVD  /  DVN  - Dansk Vand- & Naturcenter 

Tilstandsrapport 2012 Hjerm Vandværk 

 
Sand – grus 
 
Ler 
 
Kalk 
Lerspærre 
Filter 

Kote 

35 
 
25 
 
15 
 
5 
 
-5 
 
-15 
 
-25 
 
-35 
 
-45 
 
-55 
 
-65 
 
-75 
 
-85 
 
-95 

15 m³/t 

Afværge-
pumpning 
ca. 3 m³/t 

Signaturer: 

Pakker 

Bortpump-
ning til  
kloak/
Hjerm Bæk 

B2 - 64.637 B1 - 64.563 

Afværge-
pumpning 
ca. 3 m³/t 

B3 - DGU 64.1471.4 (F4) 
Afværgepumpning ca. 3 m³/t 

B3 - DGU 64.1471.2 (F2) 
Indvinding ca. 3 m³/t 

B3 - DGU 64.1471.3 (F3) 
Indvinding ca. 7 m³/t 

B3 - DGU 64.1471.1 (F1) 

Overvågningsboring 

Indvinding status 2012: Der er monteret dykpumper til indvindingsformål i B1 
(nedre pumpe), B2 (nedre pumpe) og B3 (filter 2 + 3). Der indvindes p.t. konstant 
fra boring 3 (F3) og boring 3 (F2) til vandværk, i alt ca. 10 m³/t helt uden BAM. 
Vandet tjekkes 1 gang om året for BAM. 
 
Afværgepumpning status 2012: 
Der afværgepumpes fra 3 SQ-pumper. B1 (øvre pumpe), B2 (øvre pumpe) og B3 
(F4).    
Det øvre grundvand, som dannes boringsnært, pumpes p.t. op til kloak og udledes i 
Hjerm Bæk. De seneste prøver viser, at blandet afværgevand overholder grænsevær-
dien for BAM. Vandet tjekkes 2 gange om året for bl.a. BAM, nitrat og jern/
mangan. F1/K1 står i kalk og har højt klorid-indhold. 

BILAG 1.11 A: Principtegning - indvinding og afværgepumpning  
før 1/7 2012 

B3 - DGU 64.1471 

Råvands-
ledning til 
vandværk 
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Råvandsledning til vandværk 

 Ca. 23 m³/t 

ca. 3 m³/t 

Signaturer: 

Pakker 

B2 - 64.637 B1 - 64.563 

ca. 3 m³/t 

B3 - DGU 64.1471.4 (F4) 
Indvinding ca. 3 m³/t 

B3 - DGU 64.1471.2 (F2) 
Indvinding ca. 3 m³/t 

B3 - DGU 64.1471.3 (F3) 
Indvinding ca. 7 m³/t 

B3 - DGU 64.1471.1 (F1) 

Overvågningsboring 

Indvinding status 1. juli 2012:  
Der er monteret dykpumper til indvindingsformål i B1 (nedre pumpe), B2 
(nedre pumpe) og 3 stk. pumper i B3 (filter 2 + 3 + 4).  
Se også bilag 1.1. 
 
Pr. 1/7-2012 afbrydes pumpning til Hjerm Bæk og vandet fra 3 stk. SQ pum-
per, B3 Filter 4, B1 øvre pumpe og B2 øvre pumpe, pumpes i stedet til vand-
værket. 
Indvindingen vil foregå tidsindstillet med tænd/sluk ure samt i øvrigt styret 
via vandværket SRO anlæg. 
 

BILAG 1.11 B: Principtegning indvinding  
Efter 1/7 2012 

B3 - DGU 64.1471 

Overvågningsboring 

B3 - DGU 64.1471 

 Ca. 15-30 m³/t,  
frekvensstyret 
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