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Pressemeddelelse

Vandbrud i Løgumkloster den 10. december
Det største vandbrud og vandstop i Forsyningens historie skete lidt før kl 14
mandag den 10. december i Løgumkloster. I forbindelse med renoveringen af
vandledningen på Jernbanegade skete der et brud på en hovedledning, kun 150
meter fra selve vandværket. Derfor var rigtig mange uden vand i perioden kl 14
– 20.
Bruddet skete på en Ø250 millimeter stor hovedvandledning og alt disponibelt mandskab
gik straks i gang med at lukke for ventilerne omkring det store brud for at lukke for
vandtilførslen til det ødelagte rør. Imens pumpede vandværket helt op til 450 m³ vand
ud i timen pga. bruddet. Desværre var der problemer med at få lukket ventiler nok til at
forhindre vandet i fosse ud fra bruddet.
”Da vi efter 1 times tid endnu ikke var lykkedes os at stoppe helt for vandet til bruddet,
tager vi beslutningen om at lukke værket helt ned, så vi kan få arbejdsplads og få udført
reparationsarbejdet. Nedlukningen af værket var også for at undgå at den løb tør. Beslutningen blev taget vel vidende, at det ville berøre og give gener for endnu flere vandkunder. Men det var en nødvendighed for at få lukket hullet og få udskiftet det beskadigede
rør hurtigst muligt.” siger John Pies Christiansen, driftschefen for Vand og Spildevand.
Før at man kan reparere et brud af den her størrelse med den voldsomme oversvømmelse der skete, er det nødvendigt først at tørlægge og fri-grave brudområdet, herefter
kan man komme til at udskifte de store rør. Reparationsarbejdet var færdig omkring kl.
19, og herefter påbegyndte en forsigtig genindkobling af vandværket for at fylde og opbygge trykket i ledningsnettet igen. Omkring kl. 20 var vandtrykket oppe på vandværket,
og der blev lukket op for de lukkede ventiler og der løb igen vand ud til vandkunderne.
SMS-service
SMS-servicen blev taget i brug og der blev løbende sendt SMS ud til de berørte husstande for at orientere så godt som muligt.
Dette brud og vandstop er en af de største vi har haft, og Tønder Forsyning A/S beklager
naturligvis meget de gener og forstyrrelser det har givet.
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