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Grundvand
pumpes op fra 
25 - 50 meters dybde.

Fordampning fra havet

Vand-
boring

et omfattende kloaksystem med i 
alt 800 kilometer kloakledninger. 
Herudover har vi 160 pumpesta-
tioner og et stort antal bassiner 
og renseanlæg. 

Kloaksystemet transporterer spil-
devandet fra borgerne til rensean-
lægget, uden at det belaster vores 

miljø og grundvand. Når vandet er 
renset, bliver det ledt tilbage til 
vandløbene og sundene omkring 
Svendborg Kommune.

Svendborg Vand
Flere steder i kommunen har Svend-
borg Vand vandboringer, hvorfra 
vi pumper vandet op til vandvær-
kerne. 

Svendborg Vand råder over 6 vand-
værker, der tilsammen producerer 
omkring 2,2 milliarder liter drikke-

vand om året. Vi pumper hver dag 
cirka 6 millioner liter grundvand op, 
som vi i et over 400 kilometer langt 
ledningsnet sender ud til mere end 
37.000 kunder.

Spildevandet
Når vandet er brugt, løber det ud i 
kloakken. Under Svendborg ligger 

Drikkevand
Flere steder i kommunen har vi vandbo-
ringer, her pumper vi vandet op til vores 
fem vandværker. Vi producerer omkring 
2,2 milliarder liter drikkevand om året. 

Hver dag pumper vi cirka 6 millioner liter 
grundvand op fra grundvandsmagasiner 
nede i jorden. 

Grundvandet gennemgår en simpel 
vandbehandling på vandværkerne, hvor-
efter vi gennem 450 km vandrør sender 
vandet ud til vores 37.000 kunder. 

Spildevand
Når vi har brugt det rene drikkevand til 
madlavning, brusebad, tøjvask, toiletbe-
søg mm., er vandet ikke længere rent og 

kaldes nu for spildevand. Spildevandet 
skylles ud i kloakken. Under Svendborg 
ligger et omfattende kloaksystem med 
omkring 850 kilometer kloakrør. 

Men spildevandet kan ikke bare løbe af 
sig selv, og derfor har vi en masse pum-
pestationer, som sørger for at pumpe spil-
devandet frem til vores seks renseanlæg. 

På renseanlæggene renses spildevandet 
for organisk stof, kvælstof og fosfor, hvor-
efter det rensede spildevand kan lukkes 
ud i vandmiljøet og blive en del af vandets 
evige kredsløb.

www.vandogaffald.dk


