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Rørvig Vandværk I/S 
 

Nyhedsbrev af 222. august 2019.  
 
 
 

 
  

Rørvig Vandværk blev nr. 2 i Vand Grand Prix 
I går deltog 29 vandselskaber i en konkurrence i København, hvor DR2 lavede optagelser til en 
temalørdag om vand, der sendes 16. november. Kåringen af Danmarks mest velsmagende drikkevand 
var langt fra en let opgave for de to sommelierer Lars Spring fra restaurant MA og Frederik Czapnik fra 
restaurant NIMB. Vinderen blev Bornholms Forsyning. Vand er ikke bare vand. Det smager nemlig 
vidt forskelligt i hele landet. Nu har en jury kåret det absolut bedste.  

 

https://danva.us9.list-manage.com/track/click?u=a5cfb3d18736cf3d6aac6f3fa&id=6627ba8569&e=21719b8a10
https://danva.us9.list-manage.com/track/click?u=a5cfb3d18736cf3d6aac6f3fa&id=1afa899e99&e=21719b8a10
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Det kræver koncentration at smage på 29 forskellige udgaver af dansk postevand. Alle vandprøver har 
en temperatur på nøjagtig 14 grader, for selv den mindste temperaturforskel kan forvirre 
smagsløgene. Sommelier Lars Spring (tv.) og kollegaen Frederik Czapnik spytter vandet ud undervejs, 
så smagsløgene ikke bliver trætte (foto ved: Laura Bøge Mortensen)  Se hele artiklen her  link 

 

 

Fornyelser af ledningsnettet: Renovering af Østergade og Smedestræde blev afsluttet 
sidste år. Det, som udestår, er asfaltering af de berørte områder (slidlaget er normalt aftalt til året 
efter). Dette arbejde vil i nær fremtid blive udført. 

Ud over renoveringen af Lyngvænget ved Dybesø (1,608 km afsluttet maj/juni), vil Rørvig Vandværk 
for at opfylde vor målsætning om, udskiftning af rentvandsnettet inden for en overskuelig årrække, i 
løbet af august-november, renovere yderligere (1,850 km) i Månedalen og tilstødende. 

 

 

  

https://www.dr.dk/mad/artikel/det-smager-skidegodt-danmarks-laekreste-drikkevand-er-kaaret
https://www.dr.dk/mad/artikel/det-smager-skidegodt-danmarks-laekreste-drikkevand-er-kaaret
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Renovering af Boring 5: Dette projekt er blevet afsluttet hen over sommeren, og boring 5 er 
forsat vor vigtigste boring. Efter renoveringen er kapaciteten endog blevet forøget. Rørvig Vandværks 
boring 5 (DGU nr. 191.118) er oprindelig udført i 1964, og har gennem mere end 50 år leveret 
drikkevand af en høj kvalitet til vandværkets mange kunder. På grund af boringens fremskredne alder 
– og ønsket om at bevare den gode vandkvalitet, som den leverer – blev det i 2019 besluttet at 
overbore den gamle boring, og dermed sikre, at der også de næste 50 år kan indvindes godt 
grundvand til Rørvig.  

Det grundvand der indvindes, og som bliver til drikkevand, hentes fra kalken dybt under 
jordoverfladen. Kalken starter 55 meter under overfladen og fortsætter mange hundrede meter ned. 
Men det er i den allerøverste del af kalken fra 60 til 76 meter under overfladen, at vandet strømmer 
ind og derfor kan pumpes op og blive til drikkevand.   

Området hvor boringerne er beliggende er rigtig godt beskyttet mod forurening ovenfra, fordi der er 
næsten 55 meter ler oven på grundvandsmagasinet i kalken. Det betyder, at det vand, der hentes op, 
har været ca. 150 år om at sive ned i magasinet. Dette er med til at sikre, at der også i fremtiden kan 
indvindes godt og rent drikkevand til Rørvig borgere og sommergæster. 
http://rorvigvand.dk/Borerapport_DGU191.118.pdf 

I forbindelse med bestyrelsesmødet fredag den 16. august var bestyrelsen (Bjarne Pedersen Erling 
Rørdam, Peter Ellegaard, Finn Gustafsson) rundt på Nakkehalvøen for at bese og inspicere de 4 
boringer. 

 

Prøvetagninger og analyser: Den 15. juli 2019 har Dons Laboratorium taget prøver på de 4 
boringer {5, 6, 8 og 9}, afgang vandværk, på Flyndersøvej samt 4 prøver i filtre og kamre i 
vandbehandlingsanlægget i Vandværket. Disse prøver har resulteret i 11 resultatark med udvidet 
analyser (lovpligtige). Alle resultater er meget fine og er klart under de krævede grænseværdier. 
Bland de mange pesticider, blev der tidligere på sommeren taget prøver, for at analysere for 
pesticidet med navnet: Chlorothalomil-amidsulfonsyre. Dette resultat var også på den rigtige side af 
grænseværdien. Se den udvidede analyse her 

 

Pbv 

Finn Gustafsson 

Bestyrelsesformand 

http://rorvigvand.dk/Borerapport_DGU191.118.pdf
http://rorvigvand.dk/pdf/analyser/anal_2019_07_15.pdf
http://rorvigvand.dk/pdf/analyser/udvidet_anal_2019_07_15.pdf
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