
Møde med Bording Vandværk, referat, 9OKT2019 
 
Hej alle 
 
I onsdags havde vi møde med formand, driftmand og forretningsansvarlige fra Bording Vandværk. Fra 
Engesvang Vandværk var vi Martin, Bruno og Niels Henrik. 
 
Det var et virkeligt fint møde og Bording Vandværk er meget imødekommende i forhold til 

erfaringsudveksling og samarbejde.       
 
Mødet startede med en rundvisning på vandværket, hvor vi bl.a. så hvordan åbne filtre ser ud samtidigt 
med, at vi fik en god snak om drift og de udfordringer der hører med. 
 
Efterfølgende holdt vi et møde, hvor vi bl.a. fik vendt nødtilslutning og driftssamarbejde. 
 
Nødtilslutning 
 
Bording Vandværk er åbne overfor at etablere en nødtilsutning mellem deres og vores ledningsnet. Vi 
havde ledningskortene fremme og fandt et egnet sted, hvor der er omkring 500m mellem vores ledninger 
og hvor Engesvang har ø110 rør liggende og Bording har ø160 liggende. Det er forholdsvis store ledninger, 
som bør kunne håndtere en nødforsyningssituation uden for stort tryktab. Den strækning, hvor en mulig 
nødforbindelse bedst kan etableres, er i landzonen, så graveudgifterne er lave, da der kan graves i fri jord. 
Se billede. 
 
Næste skridt bliver at undersøge trykket i de to ledningsnet og starte snakken op om, hvordan vi kommer 
videre med ideen. 
 

 
 
Driftssamarbejde 
Snakken blev aldrig helt konkret. Det bliver den først, når vi præcis ved, hvad det er vi ønsker at samarbejde 
om. Bording har tidligere givet udtryk for at deres driftsmand, Michael, har nok at se til, men hvis vi på et 
tidspunkt kan se en mulighed for et konkret samarbejde, skader det ikke at høre Bording til muligheder.  
 



Derudover fik vi talt vandure og pris. Bording benytter en type, der er betydeligt billigere end dem vi 
bruger. Pga. den lave pris har de ikke et kontrolprogram kørende for deres målere – de skifter dem blot 
med faste intervaller.  
 
Stort tak til Bording, fordi de ville tage imod og tak til Bruno for levering af smørrebrød (som naturligvis kan 
refunderes ved kassereren). 
 
MVH 
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