
 

 
 
 

 
Der var absolut ingen tvivl om  
betonelementtankens kvalitet og 
tæthed. Der står i hundredvis af 
denne type elementanke rundt om-
kring i landet. 
Der bliver stadig bygget betontan-
ke som rentvandsbeholdere – 
blandt andet er der i Sjølund og 
Jels bygget nye på det seneste. 
 
Omkostningen til ombygningen 
beløber sig til ca. 2,5 mill. kr, hvil-
ket svarer til en gennemsnitlig om-

kostning      pr. 
bruger i vand-
værket på ca kr. 
6.000,-.           
Den forudgående 
inspektion af be-
holderen er ud-
ført af Kemic, 
som leverer 
vandrensnings-
anlæg og rustfrie 
stålbeholdere.  
 
Efter min me-
ning ”smager” 
det af nepotisme. 
Der er ingen offi-
cielle krav om 
rustfrie stålbe-
holdere. 
 
Det er min opfat-

telse, at hele ombygningen er et 
prestigeprojekt for vandværkets 
formand og kasserer. 
 
Jeg skylder iøvrigt en stor tak til 
følgende, som har ydet en stor ind-
sats i en regnfuld byggeperiode: 
EL- Kjeld, Schelde Byg, Frises-
dahl, Jels Blik og Vand Schmidt.  

 

 
 
Jeg har skitseret det projekt, der er 
bygget. Der er ikke brugt organi-
ske og fugtfølsomme materialer i 
beholderrummet.  Betonvæggene 
valgte jeg at stabilisere med en 
tværafstivning  i stål.  
Det eneste, der er tilbage af arki-
tektens projekt, er selve formen – 
som eksisterende vandværk – og 
den udvendige beklædning med 
zink. 
I forbindelse med udførelsen viste 
det sig, at de fuger, der var omtalt 

i inspektionen,  slet ikke var fuger, 
men en meget kraftig folie, påli-
met over 6 elementsamlinger, i alt 
14,5 m. Det var nødvendigt at 
fjerne afdækningen over element-
samlingerne  for at give plads til 
den bærende stålkonstruktion. Det 
krævede 8 timers arbejde med dia-
mantskæring for at fjerne afdæk-
ningen. 

 

af Henrik Enevoldsen. 
 
Tidligt forår 2019 fik jeg en hen-
vendelse om at indgå som supple-
ant i vandværkets  bestyrelse. 
 
Bestyrelsen havde fået rentvands-
beholderen inspiceret med en mel-
ding om, at samtlige fuger skulle 
udskiftes. En udgift på ca. kr. 
100.000,- og med risiko for ud-
skiftning af fugerne igen inden for 
få år eller måske en helt ny behol-
der. 
Bestyrelsen havde på dette tids-
punkt af arkitekten 
fået udarbejdet et 
skitseforslag til om-
bygning ved at place-
re 2 ståltanke i bun-
den af jordtanken og 
beholde væggene. 
 
Jeg har 35 års erfa-
ring  som projektle-
der, projekteringsle-
der og kalkulation 
hos NCC Constructi-
on. Det var naturligt 
for mig at være be-
hjælpelig med at løse 
opgaven. 
 
Der var på dette tids-
punkt overhovedet 
ikke taget stilling til 
en evt. udskiftning af fugerne.  
Arkitektens forslag baserede sig 
på bortskæring af vitale betondele, 
som ville medføre medføre kollaps 
af væggene i beholderen.   
Til vægge og tag var der i udstrakt 
grad anvendt organiske byggema-
terialer med stor risiko for råd og 
svamp. 
 



 
 
 
  

Af Helene Kjær Klyhn. 
 

Borgerforeningen i Andst har i et 
stykke tid været i gang med et 
større oprydningsarbejde i An-
lægget og Lyngbakkerne. En ud-
tynding af skovens træer og buske 
har længe været tiltrængt, og det 

har vi nu fået klaret. Det har væ-
ret en større omgang, som er af-
sluttet med et meget tilfredsstil-
lende resultat.  
 
Undervejs fik vi nye, gode ideer 
til forbedringer hist og pist, og 
man kan nu møde kunstværker på 
sin vej gennem anlægget og lyng-
bakkerne.  

 
Under coronaepidemien var 
Andst Børne- og Skolecenter 
nødsaget til at være udenfor med 
børnene så meget som muligt, og 
vi tog i Borgerforeningen hurtigt 
initiativ til at lave et samarbejde 
med skolen.  

 
 
 

 
Tommy Ditlevsen og Simon Toft 
Jensen (formand og næstformand) 
var kreative med motorsaven og 
fik udformet nogle skulpturer af 
de gamle træstubbe og stammer, 
som skolebørnene har malet så 
flot.  
 
Samtidig har børnene 
også samlet oversky-
dende grene sammen 
til et stort, flot sankt-
hansbål i Anlægget. 
Vi er så glade for de-
res hjælp! 
 
Der er lavet flere 
bænke langs stierne af 
de store stammer, og 
stierne er blevet for-
bedrede med flis hug-
get af overskydende 
træ.  
 
Som I nok kan for-
nemme, har vi haft 
genbrug for øje i alt, 
hvad vi har lavet, så 
der er så lidt spild 
som muligt.  
En kæmpestor TAK 
skal lyde til alle de  

 
frivillige hænder - store som små 
- der har hjulpet med arbejdet.  
Med jeres indsats nåede vi et rig-
tig flot resultat – tusind tak for 
det!  
 

Man bliver gang på gang impone-
ret over, hvor meget vi kan udret-
te med så godt et fællesskab og 
samarbejde i byen.  
Vi synes, resultatet er blevet rig-
tig godt, og vi håber at alle Andst
- borgere vil sætte pris på forbed-
ringerne og nyde at færdes i 
Lyngbakkerne og Anlægget end-
nu mere end tidligere.  



 
 
 
  

På trods af en kæmpestor frivil-
lig indsats er arbejdet, vi laver i 
Borgerforeningen, jo ikke helt 
gratis, så vi vil gerne minde 
om, at det er ved at være tid til 
indbetaling af kontingent.  
 
Er du ikke allerede medlem, 
kan du sagtens nå at blive det, 
og med de priser, vi har, kan 
alle være med.  
 
Hvad laver Borgerforeningen 
egentlig ud over at holde An-
lægget og Lyngbakkerne? 
Andst Borgerforening står bl.a. 
bag: 

Kan du godt lide at komme disse 
steder, sætter du pris på en ren by, 
og synes du vi fortsat skal have 
besøg af julemanden og nyde den 
smukke julebelysning? Så et det 
nu, du skal betale kontingent  
 

  

• Anlægget inkl. legeplads 

• Hundelegeplads 

• Lyngbakkerne 

• Natursti i søengene inklussive  

  Fugletårn 

• En årlig affaldsindsamling 

• Sct. Hans bål i Anlægget 

• Julebelysning i St. Andst 

• Juletræstænding med jule-   

  mand og godteposer 

• Flagallé (husk, at du kan leje  

  denne ved at kontakte   

  Borgerforeningen) 

Priser for 2020 kontingent 
er:  

150 kr. pr. par 
75 kr. for enlige 

Betaling kan ske via:  
Mobile pay: 704455 
husk at påføre adresse. 
Foreningens kontonr: 

1551-9746498 
Personligt til en fra  
Borgerforeningen 



 
 
 
  

Fra Verdens Bedste Nyheder. 
 

18 milliarder liter vand 

fosser hvert år ud af de 

danske vandværker, men 

det problem skal en ny 

opfindelse hjælpe med 

at løse ved brug af kun-

stig intelligens. 
 

Når et vandrør 

sprænger, og 

vandet fosser 

ud i jorden, har 

vandværkerne 

dårlige chancer 

for at opdage 

det.  

Ifølge Dansk 

Vand- og Spil-

devandsfore-

ning går otte 

procent af alt 

udpumpet vand fra vandvær-

kerne i Danmark tabt hvert år.  

 

Det svarer til, at cirka 18 milli-

arder liter drikkevand forsvin-

der mellem vandværk og hus-

stand.  

Det er det samme som 28.800 

olympiske bassiner. 

 

Det er svært for vandværkerne 

at opdage vandspildet, fordi 

halvdelen af Danmarks vand-

forsyninger ikke har nogen 

daglig overvågning af, hvor 

meget af det vand, de pumper 

ud, der rent faktisk ender i vo-

res vandhaner.  

Men det skal være slut nu.  

En ung gruppe iværksættere 

fra Københavns Universitet har 

opfundet et nyt overvågnings-

system, som ved hjælp af kun-

stig intelligens og maskinlæ-

ring advarer vandværket, hvis 

den udpumpede mængde  

 

vand pludselig eksploderer på 

grund af lækage, skriver Kø-

benhavns Universitet. 

 

”Vores intelligente vandmåler 

har analyseret store mængder 

vanddata fra tidligere år, og på 

den måde ved systemet, hvor 

meget vand der normalt bliver 

brugt på f.eks. en tirsdag i ja-

nuar. Afviger den mængde 

vand, som vandværket pumper 

ud fra normalen, får de besked 

om, at der er noget galt og 

kan tage hånd om problemet,” 

forklarer Mathias Stephensen, 

medstifter af virksomheden 

Sense Analytics og økonomi-

studerende på Københavns 

Universitet. 

 

Vandmåler fanger uventet 

vandspild 

Problemet med den manglen-

de overvågning af vandspild 

blev for nylig tydeligt hos en 

sjællandsk vandforsyning, hvor 

82 millioner liter rent drikke-

vand var fosset ud i jorden.  

 

Vandforsyningen opdagede 

først lækagen et år efter, fordi 

vandregnskabet ikke stemte.  

 

Det skal den nye vandmåler 

være med til at lave om på. 

Ved hjælp af kunstig intelli-

gens advarer en alarm vand-

værket, hvis den udpumpede 

mængde vand afviger fra nor-

malen. Det nye system kom-

mer til at køre over en 

webplatform 

og er langt bil-

ligere end an-

dre løsninger 

på markedet. 

 

”Mængden af 

vand, som 

værket pumper 

ud, bliver over-

våget, og hvis 

vi mener, at 

der er opstået 

et læk, så sen-

der vi en ad-

varsel til dem,” forklarer Mathi-

as Stephensen. 

 

Selvom det er store tal, så er 

Danmark faktisk det land på 

verdensplan, der har det mind-

ste vandspild.  

Derfor vil Sense Analytics sam-

men med vandforsyningerne 

videreudvikle løsninger for 

kunder i udlandet, hvor poten-

tialet for at mindske vandspild 

er endnu større end i Dan-

mark. 

I Andst er overvågningen i or-
den, så her er der ikke vand-
spild. 
På vandværkets hjemmeside 
kan du finde følgende oplys-
ning: 
 

Ny service: Du kan nu tilmelde 
dig SMS- og Alarmservice, 
hvor du kan følge dit vandfor-
brug og få besked om eventuel 
lækage og brud. Du skal selv 
tilmelde dig på hjemmesiden: 
www.andst-vandvaerk.dk  



 

 

  

 

 
 

Columbusæg. 
 

GENIAL LØSNING. 
 

Det fortælles, at Colum-
bus var til et gæstebud, 

hvor han løste et problem, 
ingen ved selskabet havde 
kunnet klare, nemlig at få 
et æg til at stå på højkant. 

 

Columbus tog ægget, slog 
det let mod bordet, så 

skallen knækkede, og så 
kunne ægget stå. 

 
Måske nogen ved selska-

bet har sagt: ”Så kunne vi 
også have gjort det”. 

Men… de gjorde det ikke! 

Bevingede  
ORD 

Rottefænger Rasmus 
 

Rottefænger Rasmus 
fanged fire glasmus, 

tog dem med til sit palads 
ovre i Damaskus, 

gav dem hver et glaskrus, 
tændte alle gasblus, 

læste med en mægtig bas 
i en kitekasmus. 

 
Halfdan Rasmussen 

En flaske med prop koster 8,50 kr. 
Flasken koster 8 kr. mere end prop
-pen. Hvor meget koster proppen? 
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