
Nyhedsmail nr. 11.                                   7. nov. 2013 

Endelig 
- kan man vist roligt sige.  

Vores store pumpestation ved John Brights Vej / Fourmivej er nu endelig på plads efter godt 14 dages hårdt arbejde, 

en helt ekstraordinær indsats fra entreprenørens side, masser af vandproblemer m.m.  

 

 
Foto fra den 3. nov. 2013 

 

Det har virkelig krævet noget at få vores hovedpumpestation på plads. I mere ned 14 dage har entreprenøren 

kæmpet en brav kamp med specielt helt ekstraordinære vandproblemer. Det er umuligt at sige præcist hvor meget 

vand, der har været pumpet. Det skønnes, at der med de mange sugespidser og tilhørende pumper og 5 boringer, 

har været pumpet mellem 40 og 45 millioner liter vand væk i døgnet. 

 
 



 

Pumpestationen er opdriftssikret via den forholdsvis store bundplade og opfyldning med ca. 5 kubikmeter beton 

omkring denne. 

 
Foto fra 3. nov. 2013.11.07 

 

Det har krævet meget at komme af med de store vandmængder, og det har været nødvendigt at få tilladelse til at 

bortlede vand gennem rør lagt direkte under skinnerne – noget helt ekstraordinært. 

 

Grøften øst for Strandvejen, der bortleder vandet nu og fremover, har ikke kunnet aflede de store mængder, hvorfor 

kommunen har været nød til at foretage ekstraordinær oprensning af grøften. Landbrugsarealerne omkring 

udledningen har således stået under vand. 

 

De mange problemer betyder også, at arbejdet er yderligere forsinket. I forhold til tidsplanen fra 8. aug. 2013 er 

arbejdet forsinket 4 uger. Vi kan kun håbe, at arbejdet nu vil skride noget hurtigere frem. Men bl.a. vestenvind 

betyder, at grundvandet presses højere op mod terræn, og at arbejdet dermed bliver vanskeliggjort med højere 

grundvandsstand. 

 

De kommende ledningsanlæg skal dog ikke ned i samme dybder som pumpestationen. 

 

 

 

 



 

 

 
Foto 3. nov. 2013 

 

Vi håber at denne lille orientering giver lidt forståelse for de problemer der har været, og forklarer hvorfor arbejdet 

ikke er skredet frem helt som forventet. 

 

Vi håber selvfølgelig også, at der ikke fremover kommer lignende problemer med placering af flere pumpestationer 

til både spildevand og drænvand, både fordi det sinker arbejderne, og ikke mindst fordi det er meget 

omkostningskrævende. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

På vegne af bestyrelsen for Vrist Pumpelag 

 

Bendt Bjergaard 

 


