1. marts 2013

Pressemeddelelse
Så starter byggeriet af et nyt vandværk i Højer.

Opstart af nyt vandværk i Højer
Mandag den 4. marts starter byggeriet af det nye vandværk i Højer. Det er planlagt
at byggeriet vil strække sig frem til oktober. De sidste måneder af 2013 skal bruges
til at få det nye vandværk ind i normal drift. Det nye vandværk er en del af renoveringen af hele vandforsyningen i Tønder Kommune.
Det nye vandværk vil leve op til de krav man stiller til et velfungerende og nutidigt vandværk
med at være på forkant og kunne klare fremtidige krav om forsyningssikkerheden, når det
drejer sig om levering af rent drikkevand til forbrugerne.
- Det første, der sker på byggepladsen ved Ballumvej er, at der graves ud til to tanke under
jorden. Den ene og mindste tank - skal der ske opsamling af det vand, der bruges til at skylle
filtrene med. Den anden og største tank – rentvandsbeholderen - skal rumme renset rent drikkevand inden det sendes ud til forbrugerne. Rentvandsbeholderen bygges lige under vandværket og er samtidigt fundament for værket. Rentvandsbeholderen får en kapacitet på 280 m3,
fortæller Flemming Kondrup, ingeniør ved Tønder Forsyning.
Der bygges to linier igennem anlægget, dvs. vandværket indrettes med to forfiltre og to efterfiltre. Kapaciteten bliver på 2 x 40 m3 pr. time, hvilket er det dobbelte af vandbehovet i Højer.
Der er således 100 % reservekapacitet. Ligeledes med udpumpningsanlægget, der pumper
drikkevandet ud til forbrugerne, laves også med 100 % reservekapacitet.
- De to linier er med til at sikre, at der altid kan leveres vand til forbrugerne fra vandværet,
den ene linie kan dermed lukkes i forbindelse med udbedringer, som fx rensning af filtre og
lignende. Uden at der vil ske stop for vandforsyningen til vores kunder, fortæller Flemming
Kondrup.
Det gamle vandværk ved Nørrevej fortsætter med at levere vand indtil det nye anlæg er klar
til drift, herefter nedlægges det gamle vandværk. Det nye vandværk bygges på grunden mellem Ballumvej 32 og Ballumvej 36, som tidligere blev anvendt som parkeringsplads. Når byggeriet er afsluttet, vil den del af arealet, der er ubebygget, blive indrettet til p-plads igen.
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